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FÖRELIGGANDE ARBETE BESKRIVER OCH ÅTERGER I FÄRG-

bilder och mönsterblad ett antal högtidsdräkter för män och kvinnor

från skilda svenska socknar och härader.

De svenska allmogedräkterna hava i alla landsändar att uppvisa en

mängd variationer: man bar olika dräkter till vardags och vid helgerna,

vid de olika familjehögtiderna, till fest och vid sorg. — Av flera skäl

hava i detta arbete endast högtidsdräkter behandlats. Arbetet torde dock

även med denna begränsning hava en uppgift att fylla till gagn såväl för

den vetenskapliga dräktforskningen som för ett direkt praktiskt ändamål.

Ungdomens intresse för att vid sina samkväm och fester återuppliva

gammalt svenskt folkliv genom dräkt och dans, sång och dikt är i våra

dagar starkt framträdande och har med hembygdsrörelsen vunnit en vid-

sträckt utbredning. Nordiska Museet är nu i tillfälle att genom offent-

liggörande av en del av sina rika skatter av här ifrågavarande slag

räcka den svenska ungdomen en hjälpande hand och att på samma gång

skänka ett skydd och ett korrektiv mot den förvanskning, för vilken våra

gamla vackra folkdräkter tyvärr icke alltför sällan äro utsatta.

Gustaf Urmark
Nordiska Museets styresman.





N L E D N I N G.

VÅRA SVENSKA FOLKDRÄKTERS UTVECKLING OCH HISTORIA

återspeglar rätt mycket av vårt folks inre liv, dess utveckling och

samfundsväsen. Sättet att kläda sig var endast i ringa mån bero-

ende av självständigt tycke och smak; först och främst gällde det att följa

de förordningar och stadgar, som socknens förtroendemän påbjudit. Sock-

narna voro under äldre tid små stater i staten, regerade av bönder som

genom generationer vant sig att självständigt avgöra alla inre angelägen-

heter. Sockendräkterna ägde rent uniform karaktär och överträdelser inom

dräktskicket straffades hårt och obönhörligt. Gamla sockenprotokoll och

andra handlingar ha härutinnan märkliga saker att förtälja. När dessa

uniforma sockendräkter först uppstått är svårt att avgöra, säkerligen har

tiden varierat rätt mycket för de olika landskapen. De flesta av oss

kända sockendräkter, måhända alla, ha sett dagen efter renässansens in-

brott. Men medeltida dräktdetaljer kunna påvisas inom en hel del av

dem. Märkligt är även att så pass stora likheter förefinnas sockendräk-

terna emellan i trots av deras skilda helhetskaraktär. Även här ger det

svenska folkets enhetliga sammansättning sig till känna. De röda och

gröna högtidsfärgerna återfinnas exempelvis inom de flesta sockendräkter;

röda kvinnostrumpor finner man inom alla landskap, frånsett några av

de gamla danska provinserna. Den medeltida toppluvan tillhör ett mycket

stort antal manliga gillesdräkter liksom det breda läderbältet, "som gav

en sådan starkhet", äger vidsträckt utbredning. När de granna, livfulla

färgerna bland allmogen vunnit terräng är ett spörsmål av ganska stort

intresse. Under såväl 1500- som 1600-talet fördes en kraftig kamp mot

"brokota" kläder av såväl sockenmän, präster som annan överhet. Det

vill dock synas som om Vasaättens praktlystnad främjat de granna fär-

gernas spridning. Gamle kung Gösta lät kläda sitt hovfolk i papegoje-

grönt kläde, och det torde kunna ifrågasättas, om det ej är detta som
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givit upphov till den allmänt brukade gröna färgen inom ett stort antal

sockendräkter. Benämningen klingar visserligen något exotisk, men finner

sin förklaring i kung Göstas förkärlek för dessa tropikens fåglar. Den

mörk- och mellanblå färgen har även allmänt brukats såväl till mans-

som kvinnodräkter. Den gula färgen är däremot mera sällsynt och före-

kommer i någon allmännare grad endast inom några socknar i Dalarna

och Södermanland. I den förstnämnda provinsen användes den på sina

håll som sorgfärg.

Gör man en jämförelse mellan våra svenska socken- och häradsdräkter

och andra länders folkdräkter, kan man ej undgå erkänna att våra folk-

dräkter äro de vackraste och mest harmoniska. Att så är fallet beror säker-

ligen på en hel del lyckligt samverkande omständigheter. Vårt bondestånd

har nått sin utveckling utan tryck av livegenskapens bojor eller utländskt

ok, ett förhållande, som givit oss en särställning inom Europa, där den

jordbrukande befolkningen i allmänhet ägt en betydligt ofriare ställning.

Nordens långa vinterkvällar ha även bidragit till hemslöjdens rika utveck-

ling, som textilt tagit sig utomordentligt vackra uttryck.

Vår härliga svenska natur med sina höga berg och djupa dalar, skum-

mande älvar och solbadade slätter, vår hemslöjd och vår fria författning

ha samfält skapat en kultur, som vi måste älska, vårda och förkovra.

Och ett uttryck för denna kultur är våra svenska folkdräkter.



SKÅNE.
Ljiinits hd.

Fe s t d rä k t för gift kvinna.

E SKÅNSKA HÄRADSDRÄKTERNA ÄGA I PÅFALLANDE
hög grad ålderdomlig prägel med fullt skönjbara remini-

scenser från medeltiden. Särskilt till klutarna, de gifta skå-

nekvinnornas stolta huvudbonader, finner man lätt förebilder

å medeltida kopparstick. Och enligt gammal sed skola klu-

tarna stärkas Kyndelsmässoaftonen, varigenom, som det heter, man hjälper

Jungfru Maria att stärka hennes huvudkläde. Smyckena, med sina ur-

åldriga korsformer samt av gotiken starkt påverkade tröjbucklor och snör-

maljor, ange likaledes höga anor. Att så pass många ålderdomliga drag

inom Skånes dräktskick dröjt kvar visar även den välbärgade slättbons

trygga konservatism. Dräkten ger i övrigt genom sin ofta pompösa prakt

ett starkt intryck av rikedom och välmåga.

Ljunits kvinnodräkt är glad och färgrik och bäres i olika variationer

i helg och socken, vid fest och sorg, den å pl. I återgivna visar den

gifta kvinnans festdräkt. Kjol och liv sammanhänga. Livet är av blom-

migt siden med grön kantbård av sidenband. Sömmar endast i sidorna.

Kjolen, som är tätt rynkad runt livet, är av vitt skinn, röd saffian och

rött ylle samt 2,65 m. vid. Det vita skinnet förekommer endast som en

strimma runt livet; saffianet är karmosinfärgat, kjolens nedre del av hög-

rött ylle; mellan saffianet och yllet en läggsöm i vitt. Hela kjolen är fod-

rad med oblekt linne. I stället för eller ovanpå denna kjol eller klocka

kan även bäras en helröd yllekjol. Förklädet, som är av bredrandigt ylle
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i blått, svart, rött, grönt och vitt, äger en betydlig midjebredd, cirka

55 cm. samt är 1,45 meter brett nedtill. Till den högröda yllekjolen kan

även ett vitt förkläde bäras av samma bredd upptill och nedtill som det

kulörta. Det vita förklädet är vanligen av shirting med en knypplad eller

knuten och trädd mellanspets av ungefär 7 cm. bredd, infälld 18 cm. från

förklädets nedre kant. Runt livet bäres ett rött och vitt, prydligt konst-

vävt band.

Såsom underklädnad en präktig särk, som i och för sig är en full-

ständig beklädnad med liv, kjol, långa ärmar och ståndkrage. På dessa

särkar nedlägga skånekvinnorna mycket arbete och konstfärdighet. Bröst-

broderiet är utfört i rikaste s. k. stoppsöm, en i Skåne mycket använd

teknik. Även å axelstycket och ärmlinningarna har stoppsömmen kommit

till användning, å kragen broderi i plattsöm och "utskåret". Vid ärmlin-

ningarna en bred knypplad spets. Kragen sammanhålles med en prydlig

stolpknapp med halvklotformig överdel med filigranornering. Liknande

knappar sammanhålla även ärmlinningarna.

Till skånekvinnornas skönhetsideal hör ej någon smal midja. Alla se

ytterst välmående ut, och till dräkten hör gärna ett par underkjolar med

eller utan liv. Det har även under äldre tid allmänt brukats, att såväl

av särk som underkjolar några centimeter skulle synas nedtill. Ytter-

kjolen blev sålunda kortast. Det var ej nog att ägarinnan visste sig ha

råd bära flera kjolar, även andra skulle se, att så var fallet. Vidare bars

svarta strumpor och lågskor med rosett. Smycken efter råd och lägenhet.

Klutar förekommo under äldre tider i flera variationer. Den här avbildade

torde vara den mest kända. Under kluten bars den s. k. kludalocken,

en halvmånformig stomme av hampflätor, fasthållen å huvudet medelst

röda klädeslister. Från densamma nedhänga röda band, en ögla och två

bandändar. Den ogifta kvinnan bar såsom huvudbonad vid fest endast

denna diademliknande kludalock, som då var virad med granna ylle- och

sidenband.
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Till dräkten hör även en s. k. bröstlapp, buren under livstycket samt

rikt utsydd med spetsar och band av guld, silver och blommigt siden.

Såsom ytterplagg brukas en svart eller mörkblå klädeströja, prydd med

kantbårder av svarta eller gröna sidenband samt smärre broderier med

silke i färger.

Ingelstads hd. H ögtidsdrä kt för man.

Bland Skånes till vår tid bevarade mansdräkter är den å pl. II åter-

givna den ålderdomligaste. Dräktförebilden till planschen, utgörande ett

av Nordiska Museets tidigare förvärv, överlämnades såsom gåva av rektor

Bruzelius år 1873, och var då för längesedan avlagd. Osäkert är till och

med huruvida den varit i bruk under 1800-talet. Dess snitt anger tyd-

lig släktskap med 1600-talets dräktmoder. Rocken, som är av svart vad-

mal, år runt halsen och vänstra framstycket utstofferad med rött kläde.

Byxorna, som äga en betydlig vidd, benämnas hojta- eller plödderböj-

ser, den senare benämningen en reminiscens av 1500-talets "pludder-

hosor". De äro rikt veckade och nå över knäet, där de avslutas med

linning, som medelst hakar och hyskor sammanhålles å benets insida.

För övrigt ha de framtill sprund och i högra sidan en ficka, vars öpp-

ning döljes av byxornas veck, samt kring midjan en gjord, som knäp-

pes över sprundet med en metallknapp. Underplagget utgöres av en

skjorta med rikt broderad ståndkrage, som bär tät, knypplad kantspets;

ärmlinningarna likaledes broderade och spetsprydda. Dessutom har så-

som underplagg burits skinntröja och linnebyxor. — Hatten är av svart

filt, klädd med ett blommigt sammetsband, ett silverspänne samt en på-

fågelsfjäder. Om de skånska bönderna hette det redan 1610, "att sedan

de fått fjäder i hatten och silverknappar som kokard, visste de icke hur

de skulle gå av lutter högfärd och mente sig vara junkrar". Såsom ben-
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och fotbeklädnad användes mönsterstickade vita ullstrumpor samt låg-

skor med vita metallspännen.

Att mansdräkter, liknande den ovannämnda burits även inom andra

skånska härader framgår bland annat av en skildring av Anders Tidström

från år 1756. Denne omtalar huru bönderna i Gladsax socken, Järrestads

härad, voro iklädda långa tröjor med livet mitt i ryggen och smalskurna

bakstycken samt väldiga stora och vida byxor, som räckte till vaden, där de

voro rynkade samt försedda med linning. Tidström meddelar vidare, att till

byxorna åtgår fyra alnar tyg av en alns bredd. — Att detta pompösa 1600-

tals dräktmod alltså varit rådande åtminstone inom tvänne skånska hära-

der ännu inemot 1700-talets slut är rätt märkligt, då man betänker den

fejd, som prästerna redan på 1600-talet öppnat mot bruket av de alltför

vida byxorna, vilka ansågos kunna uppreta vår Herre, så att han nöd-

gades straffa landet med nya och grymma krig.

Järrestads hd. Festdräkt för gift kvinna.

Järrestadskvinnornas festdräkt utgör en av Skånes förnämligaste folk-

dräkter och förråder såväl utbildad smak som god handaskicklighet. Den

å pl. III synliga kluten, som för ett ungdomligt ansikte är utomordent-

ligt klädsam, är dock jämförelsevis enkel. Hela utsmyckningen består av

en tofs och en broderad stjärna i var och en av huvuddukens fyra, något

avrundade snibbar. För att giva kluten, som är rätt hårt stärkt, dess

framåtlutande ställning samt bredd över tinningarna, bäres under den-

samma en ställning av metalltråd överklädd med tygremsor. — Det inti-

maste plagget utgöres av en särk med långa ärmar samt söm runt mid-

jan; dess övre del är av linne, dess undre av bomullstyg. Ståndkragen

är i höjdriktningen ovan särkens sprund försedd med kantbårder i platt-

söm. Å båda sidor om sprundet ett stopp- och hålsömsbroderi. Även



H e r re stads härad.

ärmlinningarna äro prydda med hålsömsbroderi samt breda knypplade

kantspetsar. Halskragen och ärmlinningarna sammanhållas medelst för-

gyllda filigranknappar av silver. — Liv och kjol sammanhänga. Livet är

av rött blommigt ylle, kantat med gröna sidenband samt hophäktas i

midjan med två par hakar och hyskor. Bröstlappen, av svart sammet,

täckes nästan helt och hållet av silkes- och silverbroderi samt avslutas

upptill med bandbårder och silverspetsar. Kjolen är av grön vadmal med

bård av ett blommigt sidenband, placerat något över knähöjd. Förklädet

av vitt linne med hålsömsbroderi. Vidare bäres ett präktigt konstvävt

livband i rött och vitt med långa, tofsprydda ändar samt en s. k. brud-

list av rött kläde med av silverband, gröna sidenband och silverspetsar

utstofferade ändar. I höger sida, instucket under bältet, bäres dessutom

en rikt broderad duk, kinnaklnt, med knypplad kantspets samt hörn-

tofsar. Tröjan är av svart vadmal med breda kantbårder av svart sammet,

vilka bilda underlag till tröjbucklorna och spännet av drivet och delvis

förgyllt silver. Tröjärmarna bära blindslag av blommigt siden med in-

kantning av grönt, slätt siden. Såsom ben- och fotbeklädnad svarta strum-

por samt låga skor med gröna bandrosetter av siden.

Herrestads hd. Festdräkt för man.

Den å pl. IV framställda mansdräkten har med all sannolikhet burits

av en brudgum. Den utomordentligt rikt utsydda skjortan med sin höga

spetskantade krage är ett mästerligt prov på de skånska kvinnornas handa-

skicklighet. Ett från medeltiden härstammande bruk är, att ungmön skall

förära sin utkorade en skjorta till fästegäva. — Givetvis var ej den till

allmän festdräkt burna skjortan lika utkrusad, men snitten var densamma,

och kvinnorna i Herrestads härad höllo gärna sina männer med broderade

och spetsprydda skjortkragar och ärmlinningar. Kragen sammanhålles med



8 Vemmenhögs härad.

ett blekgrönt sidenband, knutet i rosett med s. k. sölvstötter k ändarne.

Men dessutom bäres en rutig eller blommig röd sidenhalsduk, lindad två

varv om halsen och knuten framtill. Byxorna äro av sämskat skinn, bro-

derade med silke i färger. I stället för livstycke bäres här en undertröja

av sämskat skinn. Att i Skåne bära dubbla dräktplagg av samma slag

var ingalunda ovanligt. För en brudgum var detta under äldre tider regel

och utgjorde ett tecken till rikedom och välmåga. Sålunda kunde flera

par benkläder bäras utanpå varandra, vilket vid vigseln kunde åstad-

komma åtskilligt bryderi, då vigselringen skulle förvaras i det innersta

parets ficka, vilken ej alltid var så lätt att finna. För att avhjälpa dylika

svårigheter var prästen ofta försedd med en reservring. Yttertröjan är av

blå vadmal med silkesbroderi å krage och ärmar samt med vartannat

knapphål tränsat med rött, vartannat med grönt silke. Såsom huvudbonad

rundkuUig hatt, klädd med tre band, ett av grönt siden, ett av svart sam-

met samt ett bredare blommigt sammetsband med svart botten och mön-

ster i färger. Dräkten fullständigas genom vita mönsterstickade ullstrum-

por samt svarta stövlar. Strumpebanden äro konstvävda i rött och vitt

samt avslutade med röda ullgarnstofsar.

Vemmenhögs hd. Festdräkt för gift kvinna.

Vemmenhögskvinnornas dräkt skiljer sig på ett fördelaktigt sätt från

närgränsande häradsdräkter i väster och norr. Smaken för de mångtaliga

plaggen synes här vara rätt mycket modifierad. Att skåningarna själva

på sina håll reagerat mot dräktöverlastning framgår för övrigt av det

mindre sköna öknamnet "puggor" (= paddor), man givit kvinnorna i Bara

härad, vilka brukat bära 7—9 kjolar samt ett flertal liv, varigenom så-

väl över- som underkroppen blev deformerad. Huru många underkjolar,

som Vemmenhögskvinnorna buro, känner jag ej, men figurerna göra här
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i varje fall ett betydligt slankare intryck, om överhuvudtaget det ordet

kan användas om skånekvinnor. Huru än härmed förhåller sig, är Vem-

menhögskvinnans festdräkt, pl. V, bland de vackraste som finnas. Den

hjälmliknande kluten av vitt fasonerat tunt bomullstyg eller linong är

ytterst klädsam. Och den röda spedetröjan med sin vida halsringning

och överfallande spetskrage gör sig utomordentligt vackert. Spedetröjan

är å skuldrorna och överarmen mönsterstickad; runt halsringningen och

ärmarna äro påsydda svarta sammetsband med invävda blommor i fler-

färgat silke. Ärmarna prydas med var sin kulknapp, s. k. bjällra. Så-

som bröstsmycke ett i drivet och förgyllt silver utfört spänne. Utanpå

spedetröjan bäres ett lågt livstycke av sidenbrokad med kantbårder av

gröna sidenband, prydliga snörmaljor av drivet silver samt snörkedja

och snörnål av samma metall. Livet avslutas nedtill med en valk, i Skåne

benämnd pölsa, varpå kjolen vilar. Kjolen är av grön vadmal med en

bård nedtill av ett blommigt sidenband. Förklädet av ylle, randigt samt

vävt i dukagång. Strumporna stickade av svart ullgarn. Skorna låga, med

tunna sulor och låg klack samt kantade med svarta blommiga sammetsband.

O nsj ö hd. H ögtid s dräkt fö r gift kvinna.

Onsjö härad, beläget i Malmöhus läns norra del, är vad beträffar bör-

dighet mindre lyckligt lottat än häraderna söderut. Och denna ekono-

miska olikhet återspeglas även i kvinnodräkten, som i Onsjö saknar

mycket av de södra häradernas prakt såväl i broderier, spetsar som

smycken. Onsjö kvinnodräkt är dock både vacker och klädsam samt de-

formerar ej figurerna såsom exempelvis Bara och Torna häradsdräkter

med deras onaturligt korta liv samt överbelastning av dräktplagg. Den å

pl. VI framställda Onsjödräkten består av en relativt enkel oplöt med

tyllbroderad halskrage och enkla ärmlinningar med smal kantspets. Kjol

'i — Svenska Allmogedräkter.
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och liv sammanhänga. Livet, som häktas ihop, är av blommigt siden

med breda kantbårder av enfärgat blått siden. Kjolen är av svart vad-

mal, rynkad samt försedd med blå skoning. Förklädet av vitt bomulls-

tyg med fåll till dess halva höjd. Strumporna svarta, skorna låga med

rosetter av blått siden. Såsom ytterplagg bäres tröja av svart kläde eller

vadmal med breda, något broderade kantbårder av blått siden samt å

ärmarna blindslag av blommigt siden, inkantade med blå sidenbårder. —
Den här återgivna kluten är i sitt slag praktfull, rikt broderad i blom-

mönster med tyllbottnar. Såsom smycke bäres ett å kedja hängande s. k.

trillekors eller Jesu-namn-kors med prässade ornament samt initialerna

I. H. S., av allmogen tolkade "Jesus Herrens Son".

Villands hd. Festdräkt för gift kvinna.

Villands kvinnodräkt, pl.VIl, tillhör jämte göingedräkterna norra Skånes

vackraste folkdräkter. Såsom huvudbonad bäres den för de gifta kvin-

norna utmärkande kluten av tunt bomullstyg med i vitt broderade blom-

mor och blad, delvis med tyllbottnar. De ogifta kvinnorna bära runt

huvudet lindade bandprydda valkar eller s. k. halvklut, ett i tresnibb vikt

kläde, som går från pannan till nacken samt sedan knytes ovanpå hjässan.

Dräktens intimaste plagg utgöres av den inom Skåne vanliga särken

med hög krage och långa ärmar. Kragkanten är prydd med en smal

knypplad spets. Bröststyckena bära å båda sidor om sprundet prydliga

plattsömsbårder, inkantade med hålsöm. Kragen sammanhålies medelst

en silverknapp i filigran med infattade glasstenar. Ärmlinningarna äro

smala, broderade, därovan s. k. rynksöm samt å ärmens övre del en

plattsömsbård. Även ärmlinningarna sammanhållas av silverknappar i fili-

gran. — Liv och kjol sammanhänga. Livet är av grön blommig plysch

med bårder av silverband. Kjolen av svart vadmal, helveckad med undan-
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tag av framvåden, som är slät. Såsom bård nedtill ett blommigt svart

sammetsband. Bröstlapp av brunviolett sammet broderad med silke, hu-

vudsakligen i rött och grönt samt något guldtråd. Förklädet av linong

med applikations- och tambursömsbroderi samt kantspets; såsom för-

klädesband en mellanspels med långa hängande ändar. Vidare bäres en

s. k. brudlist av blekgrönt siden; ändarne broderade med silke och silver-

tråd samt inkantade med guldspetsar. Bröstsmycke, thllekors, av förgyllt

silver hängande i pansarkedja av silver. Svarta slätstickade strumpor

samt lågskor med gröna sidenrosetter. Såsom ytterplagg bäres tröja av

svart kläde med kantbårder av svart prässad sammet; det egendomliga

ryggskörtet är karaktäristiskt för villandsdräkten. Tröjan häktas ihop samt

är fodrad med en fyrskäftad, grov, starkt uppluddad röd yllevävnad.



HALLAND.
Årstads hd.

Helgdagsdräkt för kvinna.

AR KÄNNEDOM OM HALLANDS FOLKDRÄKTER ÄR
relativt ringa. Ute i bygderna ha de för mer än ett femtio-

tal år sedan varit ur bruk, och litteraturen är ytterst knapp-

händig. De fåordiga uppgifter, som finnas att tillgå, ange

v dock de halländska kvinnodräkternas släktskap med de

skånska. Sålunda äga skånekvinnornas spedetröjor (= sticktröjor), klutar

(= konstmässigt knutna huvuddukar) samt mångtaliga kjolar motsvarighe-

ter även inom Halland. Anders Tidström skriver från sin resa i Halland år

1756 från Frillesås sn, Fjäre hd, angående där brukliga kvinnodräkter: "När

de äro i sin rätta stat eller i kyrkekläder ha de 7 kjortlar och 3 förklä-

den" (förkläden buros även å en del av underkjolarna), "Räkna nu 3 särkar

och 3 halsdukar till, så tyckas de just icke kunna så mycket frysa vid mid-

sommartiden." Tidström tillägger sedan "I denna paruren

är hon icke så illa klädd, men förnämst är, att hon intet skämmer sin

drägt med några grofva complimenter eller nigningar, ty dermed besvära

de sig intet här, utan äro immobila; hvarken helsa de sjelfva eller göra

de reflexion på andras helsningar. Jag skulle trott, att detta skett af en

fruktsam vördnad, men de bruka heller intet helsa på hvarandra. Kanske

ibland kan hon trycka ur sig god dag, särdeles emot afton, om hon fått

någon god dag sjelf."

I Nordiska Museet representeras Hallands folkdräkter endast av en

mans- och en kvinnodräkt från Årstads härad. Kvinnodräkten, återgiven å
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pl. VIII, består av en tämligen enkelt knuten vit något broderad klut,

opplöt (överdel) av bomullstyg med en korsstygnsbård i vitt å det över

skuldran nedfallande axelstycket, smala ärmlinningar med rätlinigt platt-

sömsbroderi samt smal kantspets. Halskläde av rött och vitt siden ned-

stoppat under livstycket, som är av bredrandigt ylle i livliga färger, för-

härskande i vitt, rött och grönt; det är försett med i blått tränsade snör-

hål samt ett smalt flätat rött snörband avslutat med en snörnål av silver.

Museet äger till dräkten tvänne kjolar, den ena av storblommig ylleda-

mast i två nyanser blått, den andra av mörkgrönt uppluddat ylle. För-

klädet, i likhet med skånekvinnornas brett vid midjan är av tryckt bom-

ullstyg i mörkrött och vitt. Såsom ytterplagg bäres en mönsterstickad

tröja, som kan variera i färger, antingen enfärgat grön eller röd, eller röd och

grön. Den halländska bindslöjden har härvidlag åtskilliga variationer att

bjuda på. Sommartid har även brukats mönsterstickade tröjor av vitt

bomullsgarn. Strumporna äro av blått ullgarn med röda stickade kilar å

smalbenets ut- och insida. Skorna spetsiga med låga klackar samt fyr-

kantiga spännen av vit metall. Till vardagsdräkten bars i allmänhet träskor.

Arstads hd. Helgdagsdräkt för man.

Arstads mansdräkt, sådan den å pl. IX återgives med sin enkelknäppta

livrock, långa väst samt knäbyxor, påminner om 1700-talets borgerliga

mansdräkt. Den stickade rödluvan härstammar dock från en betydligt

mera avlägsen tid. Stickade luvor tillhöra för övrigt de flesta mansdräkter

inom norra och mellersta Sverige, men bäras i allmänhet endast till gilles-

och söndagseftermiddagsdräkt. I Årstad ha de emellertid även brukats

till kyrkdräkt.

Västen är av röd och blå ylledamast med gröna slipade glasknappar,

infattade i vit metall. Skjorta med ståndkrage, som synes något över väst-
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kragen. Halsduk av tryckt kattun, stor, lindad två varv om halsen. Byxor

av mörkblå vadmal med lucka, som knäppes med stora mässingsknap-

par; vid knäet spänne av gul metall samt fem små knappar. Livrock av

mellanblå vadmal fodrad med groft grått linne, knappar av vit metall,

knapphålen tränsade med blå linnetråd. Mörkblå strumpor stickade avigt

och rätt samt röda vävda strumpeband, lågskor med spännen.
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BLEKING.
Medelstads hd.

Festdräkt för flicka.

LEKINGS KVINNODRÄKTER HA AV GAMMALT OCH
med fullt skäl ansetts såsom Sveriges elegantaste folk-

dräkter. N. H. Sjöborg skriver från Bleking 1792, att kvin-

nokönets högtidsdräkter äro både utmärkt vackra och ut-

märkt kostbara och tillägger att "den smak, hvarmed de

Blekingska landsflickorna kläda sig, har blifvit godkänd af Den hvars

förträffliga snille, hastiga urskillning och lifliga känsla af det vackra

alltid skall blifva beundrad". Sjöborg åsyftar härmed några uttalanden

av Gustaf III vid dennes resa genom provinsen år 1773. De av Sjöborg

beskrivna dräkterna synas även i förvånansvärt ringa grad ha förändrats

under det följande århundradet. — Den å pl. X återgivna festdräkten för

ung flicka från Medelstad är i sitt slag praktfull. Överdelen är av tunt

fint bomullstyg med rika vitbroderier såväl å de över skuldran nedhäng-

ande axelstyckena som å de breda ärmlinningarna, vilka dessutom äro

försedda med smala kantspetsar. Halskragen är bred, vackert skuren samt

försedd med bred fåll och enkel hälsöm. Livstycket är av sidenbrokad

med röd bottenfärg, kantat med röda sidenband och hophäktas ungefär

i höjd med armhålan. Under livstycket och den vita kragen bäres ett

halskläde av siden i bleka färger med toner i rött. Kjolen av vadmal är

rynkad runt midjan och bär nedtill en bård av ett brett blommigt siden-

band. Förklädet är av sidenbrokad med lilafärgad botten. Omkring mid-

jan bäres dessutom ett brett skärp, s. k. fälttecken, av blekgrönt siden,
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prytt med guld- och silverspetsar. Strumporna äro stickade av meilan-

blått ullgarn med å sidostyckena infällda, mönsterstickade kilar i rött och

vitt samt å båda sidor härom rött ullgarnsbroderi, vilket senare även

pryder vristen. Låga skor med vända sulor samt små rosetter av svart

siden.

Huvudbonaden är dock det för dräkten mest karaktäristiska plagget;

dess förnämsta beståndsdel utgöres av en s. k. lufvetallrik av rött kläde

med en cirkelrund träskiva som stomme. Lufvetallriken är rikt brode-

rad med silke, silvertråd och paljetter samt bär dessutom runt kanten-

en smal guldspets. Denna egendomliga huvudprydnad fästes å de i krans

upplagda flätorna medelst ett brett sidenband. Från nackpartiet nedhänga

dessutom sex sidenband i tre varierande färger och mönster. Såsom yt-

terplagg bäres en svart klädeströja.

Östra härad. H e Lgdagsd rakt för gift kvinna.

Östra härad har ett flertal dräkter att bjuda på, mer eller mindre färg-

rika och sidenblandade. Den å pl. XI återgivna hör trots sin färgrikedom

till de allvarsammare och har burits såsom kyrkdräkt vanliga söndagar.

Överdelen är, såsom oftast är fallet i Bleking, rikt broderad å ärmlin-

ningarna samt å axelstyckenas över skuldran nedfallande parti. Livstycket

att häkta ihop är av mörkblått kläde, kantat med ett smalt gredelint si-

denband; längs hophäktningen och runt halsringningen och ärmhålen ett

påsytt blekrött blommigt sidenband med något vitt och grönt i kantbår-

derna. Kjolen är av svart blommig ylledamast, rynkad runt midjan. För-

klädet av randigt, strimmigt, flerfärgat bomullstyg, är synnerligen ty-

piskt för Bleking. Halsklädet är av rutigt och blommigt siden i milda

färger, ovanpå detsamma vilar den prydliga halskragen av broderad tyll

med kantspets. Såsom halssmycke fyra kedjelänkar med prässade och
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förgyllda rombformiga löv. Huvudklädet eller kluten är av vitt bomulls-
tyg med rikt, synnerligen vackert tambursömsbroderi i diskreta färger.

Det s. k. törklät, hängande i vänstra sidan, är ävenledes såsom bro-
deriprov ett mästerverk med sina rika hålsöms- och plattsömsbroderier
samt knypplade kantspetsar. Hörntofsarna äro särdeles prydliga, samman-
satta av silke och smala sidenband med en silverpärla å varje band-
stropp. Såsom ytterplagg bäres en kort svart linnefodrad klädeströja med
knappar av silverfiligran. Strumporna, stickade av gredelint ullgarn, äro,

såsom sedvanligt i Bleking, rikt utstofferade dels med å smalbenen in-

fällda stickade kilar, dels med ullgarnsbroderi, som når ända ut på vristen.

Såsom fotbeklädnad bäras lågskor, nästan utan klackar.

Svenska Allmogedråkter.



SMALAND.
Unnary ds sn.

Högtidsdräkt för man.

DET KARGA OCH FATTIGA SMALAND HAR BEFOLK-
ningen genom naturen själv manats att söka binäringar på

olika områden. Hemslöjden inom provinsen är även ovan-

ligt rik och vacker, vilket ju bidragit till skapandet av alla

de vackra socken- och häradsdräkter, som sett dagen i de

småländska bygderna. De färggladaste dräkterna höra hemma i Unnaryds

socken, vid Bolmens västra strand. — Djurklou skriver om unnarsbon, att

han hade stark känsla av att vara svensk, småländing och västbo, att han

ansåg sig förnämligare än sina grannar, vilkas benägenhet att falla undan

för tidens anspråk i hans ögon var tecken på veklighet och förakt för fädrens

seder, dem han själv höll i högsta vördnad. Sockendräkten var hans stolt-

het, och då unnarydsfolket gick till kyrkan eller gille, gåvo deras färgrika

dräkter, där de passerade genom björkhagar och åkertegar, på ett all-

deles särskilt sätt liv åt landskapet. Unnarsbonden bar in i sen tid såväl

i helg som socken kläder sydda av hemmavävda tyger eller hemberett

skinn. Ehuru unnarsbon betecknats såsom mycket konservativ, se vi dock

av den å pl. XII återgivna högtidsdräkten från 1800-taIets mitt, att han

låtit sig påverkas av jämförelsevis sena moder. Här liksom mångenstädes

bland allmogen har det visat sig, att mannen varit mera mottaglig än

kvinnan för nya moderiktningar. I likhet med kvinnornas högtidsdräkt

är mannens emellertid glad och färgrik.

Rocken eller långtröjan, som den här benämnes, är av mellanblå
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vadmal i s. k. unnarsbofärg med foder av något ljusare blått linne eller

bomullstyg. Benämningen hakatröja användes även, emedan den sam-

manhålles med hakar och hyskor, aldrig med knappar. A ryggstyckets

midjeparti är tröjan utsydd med silkestränsar i Ijusgult och rött. Liv-

stycket är av bredrandigt halvylle i rött, vitt, gult, grönt och blått med

fram- och bakstycke av samma slags tyg, dubbla rader knappar av vit

metall samt med blå linnetråd tränsade knapphål. Under livstycket bäres

en nattkappa av bomull eller linne med ståndkrage; denna är utsydd

med tre korta korsstyngsbårder i rött, en mitt fram och en i vardera

sidan. Byxorna äro av sämskat skinn med lucka, som knäppes med mäs-

singsknappar dels i sidorna, dels vid byxgjorden. Byxbenen knäppas

likaledes med mässingsknappar, men äro dessutom försedda med knä-

spännen av gul metall. Vidare bäras blå ullstrumpor stickade avigt och

rätt samt näverbottnade lågskor med ovala spännen av vit metall; en och

annan storbonde använde stundom silverspännen. Under äldre tid buros

knäbälten av läder med spänne och löpare av mässing. A här återgivna

dräkt ha dock vävda strumpeband kommit till användning; dessa linda-

des ett par varv om benen, varefter ändarna instoppades under linningen.

Unnary ds sn. Festdräkt för gift kvinna.

Unnarydskvinnans festdräkt, pl. XIII, är en av Smålands färggladaste

folkdräkter. Den består av högröd kjol av glättat ylle med bård nedtill

av ett påsytt grönt sidenband. Förkläde av blå "rask" med bårder av siden-

och brokadband. Överdel eller halvsärk med vid, hög halslinning samt

breda, något broderade ärmlinningar. Livstycke av glättad ylledamast.

Halskläde av blommigt siden och såsom huvudbonad, först en spetshuva

samt därutanpå en hatt med knypplad kantspets. Hatten var av så tunt

tyg, att mönstret å den "sprangade" huvan lyste igenom. Omkring hatten
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lindades ett gult sidenband ett varv om huvudet samt knöts över hjässan.

Till högtidsdräkten bars även präktiga smycken. I stället för ficka an-

vändes en broderad kjortelsäck, till hälften synlig under förklädet.

Högtidsdräkter förekommo emellertid i flera variationer. Halsklädena

kunde sålunda vara av broderad kammarduk eller blommig kattun. Liv-

stycken av plysch användes i olika färger, även av blommig kattun, mera

sällan av siden. Kjorteln var alltid enfärgad, men kunde vara av grön fris

eller blå vadmal med röd kant. Även förklädena omväxlade i färg och

material, sålunda omtalas också gröna raskförkläden med påsydda siden-

band samt blommiga kattunsförkläden.

Strumporna voro till högtidsdräkten antingen röda eller vita, i sist-

nämnda fall med ullgarnsbroderi vid fotknölarna. Lågskorna, i sitt slag

verkliga konststycken, pryddes med i vitt stickade ornament samt kant-

bårder, bildade av inflätade vita skinnremmar. Såsom ytterplagg bars en

högblå, framtill urringad tröja av vadmal, fodrad med rött ylle.

Den ogifta kvinnans dräkt var densamma som för den gifta med ute-

slutande av spranghuvan, som endast tillhörde hustrudräkten.

Sunnerbo hd. Festdräkt för kvinna.

Den å pl. XIV framställda dräkten är i vissa avseenden påverkad av

mycket ålderdomliga moder. Särskilt gäller detta den lilla intressanta

hättan av tryckt kattun med sitt pannelin, en i vitt prydligt broderad

pannbindel. Livstycket av rött småfasonerat ylle med sin trekantiga bröst-

lapp, benämnd smäck, är även rätt originellt. Såväl smäcken som livet i

övrigt är kantad med svarta blommiga sammetsband. Överdelen är av vitt

bomullstyg med en bred nedfallande, rynkad remsa om halsen samt breda

ärmlinningar. Såsom halssmycke ett s. k. halslås av silver med filigran-

ornering samt glasstenar i rött och grönt. Kjolen är av randigt ljust hem-
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vävt bomullstyg och förklädet av tryckt kattun, kjolväskan av bredrandigl,

flerfärgat ylle. Vita ullstrumpor stickade avigt och rätt, "svicklade"; skor

med järnskodda klackar samt spännen av vit metall.

Ytterplagget utgöres av en blå tröja av ylledamast, som häktas ihop.

Sämskskinnströjor med röda ärmuppslag ha även brukats.

Värend. Fest dräkt för gift kvinna.

Värend omfattar i det närmaste hela Kronobergs län, men huruvida

den av oss kända värendsdräkten allmänt brukats inom detta stora om-
råde är dock ovisst. Ännu på 1830-talet lär den ha burits i Virestads,

Stenbrohults, Skatlöfs, Vislanda och Urshults socknar, alla hörande till

det gamla Värend, samt egendomligt nog även i Hallaryds pastorat i Sun-

nerbo härad, vilket i äldre tider räknades till Finnveden.

Värendsdräkten är en av Sveriges vackraste folkdräkter. Linné skriver

även om densamma, att den är den täckaste och dyrbaraste han sett hos

allmogen i riket. Värends kvinnor ha ju ock inom svensk lag haft en

hedrande särställning. Systers rätt att ärva lika med broder, vilken först,

år 1845 gavs åt alla svenska kvinnor, har märkligt nog från urminnes

tid varit gällande i Värend. Enligt Värends häradsrätt skulle "syster gå

i lika arf med broder och hustru med man och mannen icke äga någon

förmån framför kvinnan". Då döttrarna gifte sig, fingo de på sin bröl-

lopsdag kring livet bära ett stridsbälte av rött siden eller kläde med guld-

fransar. Detta bälte kallades fälttecken. Dessutom ägde de rätt att låta

sitt bröllopståg till kyrkan föregås av trummor och krigsmusik. Ännu i

slutet av 1700-talet fortfor denna sed, ehuru den i Karl XI:s kyrkolag av

år 1686 förbjöds i övriga delar av landet. Anledningen till dessa rättig-

heter skall ha varit den hjältebedrift, som Värends kvinnor utfört. — En

gång, säges det, inföllo danskarna i landet, brände och skövlade går-
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darna, ty alla vapenföra män hade dragit i härnad till andra trakter.

Fienden nedgjordes emellertid av de tappra värendskvinnorna, anförda

av Blenda, och landet räddades.

Värendskvinnornas högtidsdräkt, pl. XV, är stolt och praktfull och

låter sig ej lätt kopieras, dess bärande medför även stort ansvar. Den

bör ju emellertid ej saknas i detta dräktarbete.

Den vita tröjan under livstycket, överdelen, är prydd med rika bro-

derier i plattsöm å bröststycket samt med smala bårder, delikat utförda

i rätlinig plattsöm dels å ärmlinningarna, dels runt ärmringningen. Såväl

kragen som ärmlinningarna äro försedda med smala knypplade kant-

spetsar. Ärmarna äro goffrerade på tvären. Kragen sammanhålles me-

delst en hjärtformig sölja med skålformiga hängen. Livstycket är av präs-

sad blommig plysch, kantat med gröna sidenband samt försett med snör-

maljor av prässat silver och snörkedja av samma metall. Kjolen är av

mellanblått, starkt uppluddat ylle. Förklädet av glättat, fyrskäftat mellan-

blått ylle, är kantat med en guldspets samt bär en silkesbroderad bård

nedtill. Det s. k. fälttecknet är av rött kläde med silkesbroderi, silverband

och silverspetsar. Å högra armen bäres armaklädet, en kvadratisk rikt

broderad linneduk med smala knypplade kantspetsar. Ofta ser man dock

å äldre avbildningar detsamma bäras i vänster sida med en snibb in-

trädd under fälttecknet. Vid en del tillfällen bars armaklädet över kluten,

det sammanhölls då med två flikar under hakan, drogs långt fram över

ansiktet och hängde nedåt ryggen.

Såsom huvudbonad bars en prydlig klut av glättat linne, lyckebånna-

klut. Klutbanden äro försedda med hålsömsbroderi och kantspets. Kluten

är bunden över en stomme av metalltråd överdragen med lärft. Såsom

ytterplagg bars under äldre tid antingen ärmtröja med skört — dylika

omtalas i flera färger — eller den för Värend karaktäristiska rundskurna

kappan av svart vadmal eller kläde. Den senare prydes med en påsydd

rygglapp, kåpa, ej sällan av sammet med påsydda silver- eller sidenband.
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Dräkten fullständigas av röda strumpor samt lågskor. Från äldre tid om-
talas strumpor med broderade kilar samt högklackade skor med blå sko-

band, vilka knötos över vristen.

Till den ogifta kvinnans dräkt hör varken klut eller fälttecken. Flickan

bar oftast huvudet obetäckt. Håret benades över hjässan, omknöts i nac-

ken, lindades med röda band samt lades i krans om huvudet. I vardags-

lag användes enkla röda band, vid fest siden- och gyllenduksband eller

silverglitterband samt ett svart sammetsband längst fram i pannan. Alla

banden skulle hänga ett stycke ned på skuldrorna.



ÖLAND. H ögtidsdrä kt f ö r kvinna.

EN DEL SVENSKA BYGDER HA SOCKENDRÄKTERNA
så pass länge varit ur bruk, att ej några nu kvarlevande

personer kunna giva tillfredsställande upplysningar om de

olika dräkternas utseende och användning. Till dessa trak-

ter hör Öland. Öns dräkthistoriska litteratur är emellertid

ganska rikhaltig och påvisar, att Öland under 1700-talet ägt ett flertal

från varandra avvikande sockendräkter. Dessa dräkter synas emellertid

mycket tidigt på 1800-talet blivit bortlagda, ehuru ett och annat dräkt-

plagg bevarats å kistbotten eller i "läddikan" såsom ett kärt minne från

mors och mormors tid. De på sina håll halvt förgätna plaggen ha seder-

mera plockats fram, då hemslöjdsintresset väckts åter till liv efter stor-

industriens första förlamande inverkan. Hågen för hembygdsminnenas be-

varande och folkdräkternas återupplivande har sedan varit i stadig till-

växt, och försök till sockendräkternas rekonstruering ha gjorts. Tills vi-

dare har dock endast en ölandsdräkt rekonstruerats, och dess olika be-

ståndsdelar ha tyvärr måst sammanföras från skilda socknar, vilka dock

alla tillhöra Ölands norra halvdel. Denna dräkt benämnes nu allmänt

ölandsdräkten, ehuru denna rubricering knappast kan anses vara fullt

korrekt; dräkten torde dock i huvudsak vara karaktäristisk för trakten

omkring Borgholm.

Den å pl. XVI återgivna kvinnodräkten består av en överdel av bom-

ullstyg utan sprund, med hög, vid halslinning samt dubbla, något bro-

derade axelstycken. Livstycket, som häktas ihop, är av sidenbrokad med

en ljusröd sidenbård upptill. Halsklädet är av vitt bomullstyg med fler-
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färgat tambursömsbroderi i ylletråd. Kjolen är av vitt sämskat skinn, ned-

till förlängd med en brunröd vadmalslist, förklädet av blommigt halv-

siden i rött, grönt samt något violett mot svart botten. Ett förkläde av

rött raskatyg med en smal bård nedtill, bildad av påsydda smala, ljus-

blå sidenband samt stjälk- och plattsömsbroderi i vitt bomullsgarn, har

även allmänt burits. Huvudklädet är av vit storrutig linong med en i

tambursöm utförd blomrosett i varje ruta. Duken, som är hårt stärkt,

knytes med en enkel knut i nacken och kan bäras av såväl gift som

ogift. Vid festligare tillfällen synas dock flickorna ha burit bart hår. Så-

lunda meddelar en uppgift från år 1768 "att brudpigor buro bart och

grannflätadt hår efter hwarje sockens sätt och wis". Såsom ytterplagg har

brukats en svart tröja av storblommig ylledamast med fyrkantig urring-

ning framtill, delvis inkantad med flerfärgat silkesbroderi mot svart siden-

botten. Mörkblå stickade ullstrumpor samt lågskor. Såsom smycke an-

vändes en hjärtformig sölja med skålformiga hängen. Dylika smycken

tillhörde fordomdags endast den förlovade eller gifta kvinnans dräkt och

skulle alltid av fästekvinnan bäras i kyrkan vid lysningen. Smycket ut-

gjorde en del av "begåvningen". Till dräkten hör även en långschal, täpa,

vävd i krabbasnår samt vid behov använd till huvud- eller axelskydd,

men vanligen buren på vänstra armen.

A — Svenska Allmogedräkter.



ANGE HAR DEN UPPFATTNINGEN RATT, ATT NÅGRA
folkdräkter motsvarande fastlandets socken- och härads-

dräkter ej förekommit på Gotland. Och såsom stöd för

denna uppfattning har bland annat ett yttrande av Hakvin

Spegel (1683) anförts. Den ärevördige och i alla avseenden

framstående biskopen skriver, att bönderna på Gotland ingen viss "kläde-

bonat" hava såsom uti andra landskap, utan kläda sig mest på samma

sätt som borgarena. Bondehustrurnas klädebonat är av samma tyg som de

"gemene" borgarhustrurnas och likna merendels de danska kvinnfolkens.

Nu är emellertid att märka, att Spegel, ehuru född på Gotland, nästan

hela sitt liv vistats på annan ort, och under de knappa tre år, 1680

—

1683, han var superintendent på sin fäderneö, huvudsakligen vistades på

fastlandet i offentliga ärenden. — Då man år 1683 jämförde folkdräkts-

förhållandena på Gotland och på fastlandet, tedde sig nog Gotland såsom

varande i saknad av några typiska folkdräkter. Huruvida inom de olika

socknarna karaktäristiska särdrag helt och hållet saknades torde dock

vara ovisst. — Att någon lämplig jordmån för frambringandet av färg-

glada och gedigna sockendräkter över lag ej kunde finnas i ett så hårt

prövat land som Gotland är uppenbart. — På fastlandet har det överallt

visat sig, att där ett självständigt och något så när välbärgat bondestånd

härskat, där har även funnits betingelser för de karaktäristiska socken-

dräkternas tillblivelse. — På Gotland prässades bönderna hårt av bor-

garna, vilka ej sällan på ett hänsynslöst sätt sökte dra nytta av bön-
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dernas ekonomiska obestånd. Förbud uitärdades även pä 1600-talet, vari

borgarna förbjödos "söla sig med bondebruk och deras hantering". — I

trots av alla förhärjande olyckor och politiska missförhållanden, som Got-

land genomlevat unJer såväl 1500-, 1600- som 1700-talen i form av krig,

hårda skatter, pest och missväxt, hava gutarna visat betydande kraftprov

av åtskilliga slag. Sockendräkter ha även på sina håll spårats. Linné skri-

ver sålunda från sin gotlandsresa år 1741 från Rone socken: "Rånebo-

arne hafwa warit namnkunnoge för sitt gamla språk och klädedrächt, som

aldrig apat efter främmande seder, men tiden hade nu också förändrat

dem, så att wi med möda kunde få se deras hwite knäside tröjor, det

swarta budordet (lifstycket) som utom Tröjan hopsnördes, deras store

byxor och deras skor som endast voro passade efter ena foten, ulan at

ombytas".

Även från Fårön har Linné gjort en anteckning angående dräkten,

den lyder sålunda: "Tröjor gingo Bondfolket här allmänt klädde med,

som woro lika Reggarns-Tröjor, merendels helt nätt utsirade med hwita,

blå och röda färgor, som hade de warit wäfne, där de dock med Bond-

Qwinnans hand woro stickade." Att döma av denna Linnés anteckning

synes bindslöjden stått högt åtminstone på Fårön, men sannolikt även på

andra håll, och det förmäles, att betydande mängder stickade varor av

den gotländska lantbefolkningen även utskeppats till försäljning. Må-

hända är det denna handaslöjd, som på Gotland givit upphov till ord-

språket: "rikedomen sitter i fingrarna."

I jämnbredd med övrig hembygdsforskning har under de sista decen-

nierna ett intensivt sökande efter gotländska folkdräkter företagits, och

detta har resulterat i, att Gotlands Fornsal nu kunnat utställa tvänne

kvinnodräkter, vilka emellertid delvis äro rekonstruerade, dock efter ett

flertal gamla gummors samstämmiga uppgifter. De flesta anteckningar

om dräkten härleda sig från Gothem, Hörsne och Vänge socknar.

Dräkten är både prydlig och klädsam, och den gotländska ungmön
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äger nu i likhet med systrarna på fastlandet sin särskilda dräkt och kan

med Hoburgsgubben säga: "ingalunda vill jag vara den sämsta."

Till högtidsdräkten pl. XVII hör en vit spetsprydd klut av linong,

knuten i nacken. Överdel av fint bomullstyg med en rynkad trädd tyll-

spets runt halsen samt breda vecksydda ärmlinningar likaledes försedda

med trädda tyllspetsar. Livstycket, som når ett stycke nedom midjan, är

av röd, blommig ylledamast, men kan även vara av sidenbrokad med

röd bottenfärg. Det är försett med tränsade snörhål samt snörkedja och

snörnål av silver. Till detta livstycke kan bäras antingen röd eller grön

klädes- eller vadmalskjol samt vitt förkläde med bred fåll och mellanspets

eller förkläde av blommig kattun. Broderad kjolväska av ylle eller siden.

Vita ullstrumpor med röd hällapp samt lågskor med spännen. Såsom

smycke bäres ett s. k. halslås av silver med fyra halskedjor av samma

metall. Dräkten kompletteras genom en långschal liknande ölandskvin-

nornas täpa. Kluten kan utbytas mot bindmössa med stycke; sistnämnda

huvudbonad synes dock, åtminstone under senare tider, tillhört den gifta

kvinnans dräkt.



ÖSTERGÖTLAND.
Ske de V i sn. Högtidsdräkt för gift kvinna.

ÄKERLIGEN HAR I EN HEL DEL AV ÖSTERGÖTLANDS
socknar burits utpräglade sockendräkter. Sedan dessa emel-

lertid inom socknarna bortlagts och rester av desamma in-

samlats till museerna, samt av hemslöjdsföreningarna ko-

pierats, har Skedevi kvinnodräkt så att säga fullständigt

slagit de andra ur brädet samt kommit allmänheten att tro, att denna

enda verkligen varit allenahärskande. Man har även givit den det full-

ständigt missledande namnet "östgötadräkten", då den i verkligheten bu-

rits endast i Skedevi socken. Att nämnda dräkt "slagit igenom," som den

gjort, är dock förklarligt nog, den är enkel, vacker och klädsam samt

sammansatt av stoffer, som äro relativt lätta att anskaffa. Dräkten, pl.

XVIII, karaktäriseras kanske mest av sin egendomligt knutna vita huvud-

duk, sitt stora broderade halskläde samt röda, nedtill flikiga livstycke. Sist-

nämnda plagg är av rött kläde, framtill hophäktat, fodrat med vitt linne

samt kantat med ljusgröna sidenband. Halsklädet, av vitt linne med kors-

stygnsbroderi i rött och blått, är kantat med en tyllspets. Det samman-

hålles med en stor hjärtformig sölja av förgyllt silver med kronliknande

överstycke och skålformiga löv, en smycketyp, som allmänt förekommit

inom Östergötland och Småland. Kjolen är av halvylle, randig, vävd i

tvåskaftad rosengång (randning och färger se mönsterplanschen), omkring

livet finveckad samt nedtill skodd med ett smalt konstvävt band. För-

klädet är likaledes randigt, men av bomullstyg med vit botten; förklädes-
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bandet enkelt, vitt, knytes under livstycket. Yttertröjan är av mellanblått

ylle, häktas ihop samt är framtill djupt urringad. Vidare bäras röda eller

blå strumpor samt lågskor med spännen.

Till dräkten kan även användas bindmössa med stycke.

Ydre hd. Högtidsdräkt för man.

I Östergötland med dess talrika herrgårdar samt rika brukssamhällen

har allmogekulturen i högre grad än i de flesta andra svenska landskap

tagit intryck från högre ståndens kultur. Såsom exempel härå kan Ydre

mansdräkt anföras, då densamma torde vara den enda svenska folkdräkt,

till vilken fracken bäres. Att Ydre mansdräkt, sådan den å pl. XIX åter-

ges, är av ungt datum säger sig självt, då fracken först kom i bruk un-

der det Napoleonska väldet. Ydrefracken är av grov, blå vadmal med

knappar överklädda av samma tyg, gråbrunt foder i livet samt smalran-

digt blått och svart i skörten. Byxorna äro av svart vadmal med smal

lucka, som knäppes under västen med svarta hornknappar; vid knäna

sprund, två mässingsknappar samt ovalt mässingsspänne. Västen är hög,

av randigt halvylle med svart botten och ränder i rött och grönt, rygg-

stycket av linne, dubbla rader knappar av gul metall. Nattkappa av vitt

linne med överfallande krage. Halsduk av rutigt och blommigt siden

med röd bottenfärg. Vita ullstrumpor, stickade avigt och rätt. Lågskor

med spännen av vit eller gul metall. Såsom huvudbonad bäres till stor

högtid "storm", annars grön läderkaskett.



VÄSTERGÖTLAND.
Räcke by sn. Helgdagsdräkt för kvinna.

IRAN RACKEBY SN, BELÄGEN Å DEN I VÄNERN UT-

skjutande udden söder om Kållandsö, härstammar den å

pl. XX återgivna originella men i varje fall rätt klädsamma

kvinnodräkten. Särskilt huvudbonaden tilldrager sig genast

uppmärksamhet, den består nämligen av en halmhatt —
skrullhatt — till formen nära besläktad med den, som i våra dagar bäres

av kvinnliga frälsningssoldater, dock med den skillnad, att kullen här

saknas, men ersattes av en under hatten buren bindmössa, vartill även

stycke hör. Hatten är sydd av grova halmflätor, och klädseln utgöres av

ett rött ylleband. Bindmössan är av lilafärgat siden med tambursömsbro-

deri Stycket av vit broderad tyll. Skrullhattar med kulle förekomma även.

Överdelen är av vitt linne med smal enkel halslinning. A ärmarnas

övre del ett veckparti, upptill begränsat av ett smalt rätlinigt broderi.

Ärmlinningarna smala med broderad uddkant. Halskrage (nedfallande) av

vitt linne, prydligt rynkad samt försedd med hålsöm och rött korsstygns-

broderi.

Livstycket av glättat fasonerat ylle med röd bottenfärg och mönster i

vitt, gult, blått och grönt bär tränsade snörhål och röda snörband av ylle.

Kjol av rutigt bomullstyg, vit botten, ränder i blått och rött. Förkläde av

tryckt bomullstyg med mönster i rött och svart mot vit botten. Broderad

kjolväska. Mörkblå strumpor samt lågskor. Till dräkten hör såsom ytter-

plagg en svart tröja eller schal. Schalen, som i Västergötland bland all-
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mogen varit ett allmänt buret ytterplagg, har genom att bäras på olika

sätt utvisat ägarinnans sociala ställning eller förmögenhetsvillkor. Den

välbärgade bondhustrun bar sålunda schalen på vanligt sätt vikt i tre-

snibb, men så att båda snibbarna blevo synliga. Varken torparhustrun

eller ännu mindre statarhustrun fick bära schalen på ovannämnda sätt

utan måste ha densamma fullt dubbelvikt, så att ej någon "lillesnipp"

syntes, ty detta skulle ha sett alltför högfärdigt ut.

Toarps sn. Festdräkt för gift kvinna.

Toarpskvinnornas festdräkt är en av Västergötlands vackraste och gla-

daste folkdräkter. Såväl livstycke, kjol som tröja äga samma klarröda

färg, ehuru tygsorterna stundom växla. A den pl. XXI återgivna dräkten

är livstycket av rött kläde, upptill kantat med gröna sidenband samt å

ryggstyckenas midjeparti något broderat. Tröjan, som är av samma ma-

terial, bär framtill och nedtill en grön sidenkant samt ärmslag av svart

satin med grön kant upptill. Kjolen av fyrskäftat ylle är nedtill prydd med

ett mönstervävt band i rött och vitt. Halsklädet av linne är kvadratiskt

med knypplad kantspets och såsom smycke bäres en stor hjärtformig sölja

av silver med kronformigt överstycke. Förklädet av blå "rask", en sorts fyr-

skäftat glättat ylle, är nedtill prytt med påstickade bårder av gröna och lila-

färgade sidenband. Liknande förkläden av grön rask ha även burits, liksom

man också brukat en sorts vackert randade livstycken med röd bottenfärg.

På huvudet bäres den s. k. stopahuvan av svart kläde med svart

sammetsbård framtill samt med en smal vit bomulls- eller linnekant runt

ansiktet. Skodonen äro synnerligen eleganta och utgöra en fästegåva; å

de här återgivna är framstycket av vitt skinn med påläggsornament i brunt.

Strumporna röda med broderade sidostycken.

Toarpsdräkten bars allmänt intill 1800-talets mitt.
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Toarps sn. Festdräkt för man.

Toarpsbondens festdräkt, pl. XXII, är i likhet med hustruns praktfull.

Den med ullgarnsbroderier i plattsöm utstofferade mörkblå livrocken är

påfallande elegant. Broderiet är placerat dels å ryggstyckena ovanför bak-

vecken, dels å de stora originella, med rött kläde fodrade ficklocken. Är-

marna äro försedda med blindslag av mellanblått kläde, vilka likaledes

äro prydda med broderier. Rocken häktas ihop med hakar och hyskor.

Även rockfodret är solitt och vackert, vävt i s. k. hoppväv — en munka-

bältsartad teknik — med Ijusbrun botten samt ränder i grönt, gult, vitt

och blått. Västen är av halvylle med röd bottenfärg samt ränder i blått,

grönt och vitt; den knäppes med små knappar av vit metall. Knapphålen

äro tränsade med blå linnetråd. Västens ryggstycken av samma sorts tyg

som framstyckena, bära likaledes broderier men av något enklare art än

rockens. Västfodret är randigt, vävt i munkabälte med vit botten samt

ränder i rött, blått och grönt. Vidare bäres nattkappa med en hårt stärkt

uppstående krage samt rutig sidenhalsduk. Byxorna äro i likhet med

rocken av blå vadmal med modern knäppning upptill samt vid knäna

sprund, vilka sammanhållas medelst gula metallknappar. Mörkblå ull-

strumpor samt lågskor med överfallande plös. — Såsom huvudbonad hög

filthatt eller stickad röd toppluva.

b — Svenska Allmogedräkter.



BOHUSLÄN.
Inlands Norra hd.

Högtidsdräkt f ör kvinna.

|Å DRÄKTFORSKNINGEN INOM VÅRA SVENSKABYGDER
började på allvar bedrivas, voro de bohuslänska socken-

eller häradsdräkterna för länge sedan ur bruk. Redan på

1840-talet skriver en forskare (A. E. Holmberg) att "Numera

eger Bohuslänningen ingen gemensam Nationaldräkt, om

man även i några härader, som mera bibehållit den gamla enfalden —
skulle finna lemningar efter en sådan". — Lyckligtvis har i en

del bygder, där den gamla "enfalden" rått, funnits pietetsfulla allmoge-

kvinnor, som tillvaratagit och vårdat de gamla dräktdelarna, så att det

varit möjligt, att genom de skilda plaggens sammanförande inom de olika

häraderna skönja dräktens karaktär. Klarast har kvinnodräkten framträtt

inom Inlands Norra hd, se pl. XXIII. Dräktens detaljer visa här en tyd-

lig påverkan från dräktmoder vid 1700-talets mitt. Sannolikt är, att en

bredrandig kjol allmänt förekommit; dylika voro vid nyssnämnda tidpunkt

ytterst allmänna, och att de brukats i Bohuslän, anger en inom provinsen

gängse visa.

"När jag var ung, så var jag så grann,

hade lärft i särk med utsydda ärmar,

strumporna färgade i röd konsionell

och skor med krusiga karmar,

högaste mössa med bandros i kullen

och randiger kjortel med skoning kring fållen."
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Den enda beskrivning, som finnes å nämnda randkjolar, härstammar

från 1820-talet, då det talas om långrandiga korta kjolar i blossande fär-

ger med handbreda ränder i rika färgställningar. De gamla gummorna,

heter det, sågo på regnbågen och randade efter den.

Som emellertid varken några randiga kjolar eller mönsterlappar finnas

att tillgå, få vi tillsvidare nöja oss med att använda den svarta eller mörk-

blå kjolen. Såsom huvudbonad bäres en med tambursöm broderad stor

bindmössa av siden med tillhörande stycke. Bindmössor förekomma i va-

rierande färger, såsom blått, violett, orange samt även svart, alla med

nackrosett samt tambursömsbroderi. Livstycket är av rött ylle med rot-

tingspröt i fram- och bakstycken samt stickningar med silke och linne-

tråd. Halsklädet är av siden, förklädet av tryckt bomullstyg. Till dräkten

bäres såsom ytterplagg en lång kappa av svart kläde.



SÖDERMANLAND.
österåkers och Vingåkers snr. Festdräkter för kvinnor.

STERÅKERS- OCH VINGÅKERSDRÄKTERNA KUNNA
obestridligen inräknas bland Sveriges vackraste folkdräkter

de äro på ett alldeles särskilt sätt vana och fagra samt

passa väl in i Södermanlands leende natur. Deras ålder-

domlighet och historia är även intresseväckande. Med all

sannolikhet hade nämnda dräkter redan på 1500-talet erhållit uniform

karaktär. På 1670-talet omtalas vingåkersdräkten i sockenarkiv och kallas

då "then gamble wackre klädedräckten". Gamla sockenprotokoll omtala

även, huru socknens äldste vid flerfaldiga tillfällen kämpat för socken-

dräktens bevarande i oförvanskat skick. Böter ha utkrävts för överträ-

delser av stadgat dräktskick; skomakare och skräddare, som visat sig

vara "ostadiga, högfärdiga och vispsinte" samt fördristat sig göra andra

kläder och skor, än kyrkoherden och församlingens 24 äldste påbjudit, ha

ej blott förklarats förlustiga sina arbetslöner utan dessutom i socken-

stugan av kyrkoherden och församlingens äldste blivit allvarligen tilltalade

och näpste.

Då det gäller den s. k. grannlåtsdräkten, synes det som om kvin-

norna i Västra Vingåker och Österåker burit fullständigt lika dräkter,

om man frånser huvudbonaden. För vinnande av utrymme framställes

därför å pl. XXIV såväl en österåkerskvinna som en från Västra Ving-

åker. Båda dräkterna kunna omväxlande bäras av den ena eller andra

om man blott bibehåller huvudbonaderna. Som huvudbetäckningen alltså
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är särtecknet, begynnes med dess beskrivande. Såväl den gifta som ogifta

österåkerskvinnan bär runt huvudet tvänne valkar, lockar, lindade med

röda klädeslister. Utanpå dessa valkar bär den gifta kvinnan en spets-

huva, då de ogifta däremot till större delen täcka valkarna genom tvär-

lindningar av blommiga sidenband (se mönsterpiansch). Utanpå detta un-

derlag av valkar med spetsar eller band bäres det vackra tyllklädet, under

vilket den gifta kvinnans huvudbonad ytterligare utmärkes medelst ett

omtag av ett vitt linneband, knutet i rosett över hjässan.

Vingåkerskvinnans huvudbonad består av en cylindrisk hätta, sydd

av halmflätor samt ä dennas övre del ett likaledes cylindriskt fodral av

rött kläde med ett flerfärgat silkesbroderi å det cirkelrunda överstycket.

Utanpå denna egendomliga huvudbonad bäres ett hiickel, en vit stärkt

tresnibb av kammarduk eller annat fint tyg, goffrerat på höjden. Denna

huvudbonad bäres av såväl gift som ogift. Under äldre tider skulle den

ogifta dessutom bära några från huvudklädet nedhängande blommiga

sidenband, så att man kunde skilja "en ogift piga från en gift hustru

och det icke allenast i kyrkan och hemma i husen utan ock på vägarna".

Den ogifta kan emellertid från dräkten utesluta nämnda huvudbonad

samt ersätta densamma med röda valkar och sidenband. Dräktdelarna

utgöras i övrigt av en s. k. sommarsärk med nedvikt något broderad,

spetsprydd krage samt spetsprydda ärmlinningar eller en kort överdel

utsydd på samma sätt. Utanpå denna bars yfaxlakjorteln av rött eller

grönt kläde med gult eller Ijusrött broderat kort livstycke av siden, fast-

sytt vid kjolen. Till den röda kjolen bäres grönt förkläde, till den gröna

blått. Förklädena äro av glättat fyrskäftat ylle, "rask", med i silke brode-

rade bårder eller med påsydda genombrutna eller figurvävda sidenband.

Enligt gammal sed skulle hustrurna hava tre rader band i sin förklädes-

bård, flickorna fingo nöja sig med två. Omkring livet ett rött, i silke

broderat saffiansbälte eller till stor högtidsdräkt ett rött klädesbälte be-

satt med fyrkantiga silverbucklor. Från bältet nedhänger en broderad
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kjolväska. Under äldre tider hörde även en s. k. pungtross till fästepi-

gornas och de unga hustrurnas dräkt. Pungtrossen var nämligen en del

av fästmannens "begåvning"; till densamma hörde två pungar av brokad

eller brokigt siden hängande i långa tofsprydda snodder. I pungarna för-

varades kniv, gaffel och matsked. Pungtrossen uppbar även förlovnings-

ringen, en liten nåldyna samt dessutom en mindre fällkniv hängande i

en mässingskedja. Angående fällkniven berättas det, att ungersvennen i

fästmöns åsyn skulle avbita dess udd. På pungtrossen har i övrigt ned-

lagts ett betydligt arbete. Snörena äro flätade av röda saffiansremmar

samt prydda med av vitt skinn flätade små ringar, vilka kunna skjutas

upp och ned såsom kulorna å ett radband; tofsarna äro av upprispat

silke i vackra färgsammansättningar. Såsom fotbeklädnad brukas röda,

gröna eller vita strumpor samt synnerligen prydliga konstsömmade skor

i vitt och brunt med en smal röd saffianskant, som lyser fram m.ellan

sulan och foten. — Till dräkten hör även en mycket kort svart klädes-

tröja med ett prydligt knäppe med prässade och förgyllda silverbucklor.

— Till en fullständig grannlåtsdräkt bäres dessutom ett vitt fyrkantigt

handkläde med tofsar och silkesbroderi i s. k. vingåkerssöm samt ett

par kraghandskar av vitt skinn, prydda i sömmar och å kragar med röd

saffian och rätlinigt broderi. Dessa handskar äro emellertid ej avsedda

att brukas på vanligt sätt, därtill äro de alltför trånga, utan äro dels till

prydno, dels utgöra de förvaringsrum för den långsmala psalmboken.

Österåkers sn. Högtidsdräkt för man.

Den å pl. XXV återgivna mansdräkten motsvarar österåkerskvinnornas

grannlåtsdräkt och äger delvis rätt ålderdomlig karaktär, ehuru männen

här liksom på så många andra håll bland allmogen visat sig villigare

än kvinnorna följa nya tiders modeskiftningar. — Såsom huvudbonad

bäres cylinderhatt av svart felb, klädd med ett svart sammetsband, å
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vilket ett fyrkantigt silverspänne är uppträtt och placerat mitt fram. Hög
vit spetskantad krage, sammanhållen medelst knytband. Skjortorna, med
undantag av brudgumsskjortan, sakna i allmänhet krage och äro blott

enkelt fållade runt halsringning och sprund. Halsduken är av siden (en

hoprullad tresnibb). Livstycket, av röd- och grönrandigt halvylle, är för-

sett med ståndkrage samt små gula metallknappar; knapphålen tränsade

med vit linnetråd. Livstycket är så kort, att skjortan pöser fram mellan

detsamma och byxgjorden. Byxorna äro av sämskat skinn, på vanligt

sätt försedda med lucka, som knäppes med mässingsknappar; vid knäna

sprund, som hopfästas med hakar och hyskor. Rocken är av vit vadmal,

runt halsen kantad med svart kläde, vid händerna svarta blindslag; å

framstyckenas insidor breda foderribbor av spräckligt halvylle, vävt i hopp-

väv. Till dräkten höra vidare strumpor, stickade av vitt ullgarn med "krus",

knäbälten av röd broderad saffian, påminnande om kvinnornas livbälten

samt lågskor med överfallande plös eller stövlar.

Sorunda sn. Högtidsdräkt för man.

Mansdräkten i Sorunda, pl. XXVI, är särdeles färgrik och solid. Skjor-

tan till här återgivna kyrk- och festdräkt är försedd med hög ståndkrage

med bred stoppsömsbård. Dubbelknäppt livstycke eller väst av röd- och

grönrandigt halvylle med vita strimmor; rygg- och framstycken av samma
sorts tyg. Älghudsbyxor med laskad ornering, bred lucka och slora me-

tallknappar; vid knäna sprund, som knäppas med små gula knappar.

Mörkblå stickade ullstrumpor samt vävda strumpeband i rött och vitt,

avslutade med röda ullgarnstofsar. Lång livrock av grön vadmal, fodrad

med mellanblått linne, knäppes med mörka hornknappar. Mönsterstic-

kade ärmmuddar i rött, blått och grönt med rött flossabräm med blå

och gröna flammor, — Röd stickad toppluva med stor ullgarnstofs. Låg-

skor med spännen av vit metall.
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UPPLAND.
Häverö sn.

Helgdagsdräkt för gift kvinna.

E ENDA SOCKENDRÄKTER SOM TILL VAR TID ÄRO
bevarade inom Uppland äro de från Häverö socken i Väddö

och Häverö skeppslag. Även dessa ha emellertid fullständigt

lagts bort under 1800-talets senare hälft. Men tack vare i

god tid bedriven forskning äro såväl Häverö manliga som

kvinnliga högtidsdräkter kända och inom Nordiska Museet bevarade.

Med all säkerhet ha dock en hel del under äldre tid brukade dräktvaria-

tioner förekommit, ehuru dessa ej kunnat uppspåras.

Kvinnodräkten, pl. XXVIl, är i sitt slag ganska egendomlig. Särskilt

högmössan saknar bland övriga folkdräkter motstycke och för tanken till

den på 1690-talet brukade fontangen. För att få mössan att sitta stadigt

kammades håret upp högt på hjässans bakre del och lades i en knut,

som hölls stadig medelst en nål av trä eller horn. Över hårknuten ned-

trycktes mössan och fästes med nålar i sidoflikarna. Mössans stomme är

formad av styvt papper, som sedan överklätts med i tambursöm (en slags

kedjesöm) broderat siden samt prydd med ett mönstervävt sidenband.

— Inom Häverö socken var det, i likhet med förhållandena på åtskil-

liga andra orter, huvudbonaden som angav om bärarinnan var gift eller

ogift. Den gifta kvinnan bar nämligen alltid ett stycke, som täckte håret

fullständigt, enär en hustru, som uppträdde i full stass, ej borde eller fick

visa håret. Stycket består av en tunn spetsprydd tygremsa; även flickorna

buro högmössa, men av något enklare material, vanligen blommig kat-
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tun. Under häverödräktens senaste skede förekommo även bindmössor

av mera vanlig typ.

Ett annat för dräkten karaktäristiskt drag är den mellan livstycke och

kjol synliga pösande särken. I övrigt brukades randiga såväl kjolar, för-

kläden som livstycken, men i regel enfärgade röda tiöjor med svart och

rödrandiga blindslag vid handen; samtliga tyger av halvylle. Förklädet

är mycket smalrandigt med svart botten och ränder i rött, violett, gult

och grönt. Kjolens framvåd vanligtvis av enklare tyg; den röda färgen

var för dyrbar för att "onödigtvis ödas bort på ett ställe, där den inte

syntes". I stället för ficka bars en eller två väskor fastsydda vid ett liv-

band. Den å mönsterplanschen avbildade är av siden med tambursöms-

broderi.

I Häverö gick man, liksom på andra orter, sommartid såväl till kyr-

kan som gillen utan tröja. Den då synliga överdelen var av mer ovanlig

form. Runt halsen var den försedd med en bred linning tillräckligt vid

för att göra halssprundet obehövligt, och ärmarna slutade mitt på under-

armen. Ville man vara riktigt fin, påtogs ett halskläde av vitt linne eller

blommigt siden, vilket kunde bäras såväl utanpå livstycket som ned-

stoppat under detta. Halsklädet sammanhölls över bröstet med en rund

eller hjärtformig sölja av silver.

Såsom en extra huvudbetäckning, då sådan kunde behövas, användes

en långsmal eller fyrkantig schal av varierande material. Den å bilden

synliga är av tryckt musslin.

Häverö sn. Högtidsdräkt för man.

Den å pl. XXVIII återgivna mansdräkten kom i bruk på 1830-talet

och har burits av ungdom vid dansgillen och smärre festligheter. De

äldre föredrogo den långa vita vadmalsrocken, snarlik vingåkerskarlarnas

6 — Svenska Allmosedräkter.
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heldagsrock, såsom mera överensstämmande med deras ålder och vär-

dighet.

Till ungdomsdräkten hör tröja av svart kläde med gula metallknappar.

Livstycke av smalrandigt, svart och rött ylle med ståndkrage samt dubbla

knapprader; knapparna av gul metall med ett ankare. Nattkappa med

mellanspets. Byxor av elghud med laskad ornering, bred lucka samt

mässingsknappar. Vita ullstrumpor samt röda och vita vävda strumpe-

band. Lågskor med överfallande plös. Cylinderhatt av svart filt.



NÄRKE.
Stora Me II ös a sn.

Helgdagsdräkt för man.

HURU NÄRKES SOCKENDRÄKTER MYCKET TIDIGT

lagts bort, känner man av gamla sockenprotokoll, att även

här utpräglade sockendräkter under äldre tid förekommit

och att dessa strängt kontrollerats av socknens äldste. Ett

sockenstämmobeslut från år 1697 i Svennevad är av sär-

skilt intresse. Protokollet meddelar, att det "blef slutit att högfärden skall

allmänt afläggias och ingen bondedräng må gå medh knappetröija, eller

bondepijga medh band och brokota kläder, dhen, som dheremot bryter

skall strax sättjas i stocken". Följande år upprepas samma bestämmelser

med några tillägg: "lades 1 kanna vijn, på dhen Skräddare, som gör

någon räck åth bondedrängar, på annat vijs än gambal plägsedh varit,

och dhen dräng, som kommer medh knappetröija til kyrkian sättjes i

stocken, jämväl dhe bondedrängar, som komma medh sijna gula lijfge-

häng. Sammaledes pijgor, som komma medh sina brokotta mössor och

kragar till kyrkian".

Förbudet mot "knappetröja" är märkligt nog och förklarar i viss mån

frånvaron av knappar i en hel del av våra ålderdomligaste sockendräkter.

Knappar voro tydligen under äldre tid av ondo.

De inom Närke under 1800-talet brukade manliga sockendräkterna ha

dock varit av senare tiders dräktmod med livrockar, uppslag och knappar.

Det synes ej varit snittet utan snarare färgen som utgjort särtecknet för

de olika socknarna. Edsbergsbönderna benämndes exempelvis av sina
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grannar "korpar" emedan de buro svarta rockar och svart hatt. Kumla-

bönderna "stutar" för deras bruna rockar. Ekebyfolket kallas "tofshöns",

sannolikt med anledning av att de buro tofsprydda luvor. Mellösaborna

ha varit begåvade med tvänne öknamn, "pannkakor" och "klubbor", varav

dock intetdera synes syfta på dräkten. Benämningen pannkakor har san-

nolikt uppkommit på grund av den inom socknen belägna stora kärr-

slätten.

Stora Mellösa synes varit den socken, som längst bibehållit sin socken-

dräkt. De gamla tala där ännu om vilken glad syn kyrkbacken om sön-

dagarna erbjöd med den högtidsklädda ungdomen; flickorna i sina granna

mössor och vita budingar (= överdelar) och gossarna i sina blåa lång-

rockar, vita linnebyxor, röda och vita strumpeband samt gröna skinn-

kasketter.

Angående befolkningens kynne och utseende skriver Dybeck: "Såväl

karlar som kvinnor utmärka sig framför närkesborna i allmänhet genom
en stark och fast kroppsbyggnad, Ijuslätt hy och ljust hår samt blåa

ögon. Deras sinnelag är även lätt och glatt, men de veta ock taga till

sig allvaret der så behöves och älska gamla sedvanor."

Mellösaböndernas helgdagsdräkt, sådan vi känna den från 1800-talets

förra hälft (pl. XXIX), bestod av en lång livrock av blå vadmal eller blått

kläde med uppslag och mörka knappar. Västen var av rutigt halvylle i

rött, grönt och något gult med gula metallknappar; foder och ryggstycke

av lärft, skjorta med nedvikt krage. Såsom benkläder kortbyxor av blå

vadmal eller blått kläde, av skinn med laskad ornering eller linnebyxor

av grövre eller finare slag. Såväl blå som vita ullstrumpor ha brukats,

strumpebanden voro röda och vita. Sannolikt ha även skospännen all-

mänt brukats; dessa synas i Närke kommit i bruk vid 1700-talets mitt.

I ett sockenprotokoll från Sköllersta år 1741 anföres, att "vi för oss finna

anständigast at igenbinda them (skorna) med remmar; men om någon

är så ostadig, at han icke wil blifwa vid thetta gamla Svvenska maneret.
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stånde honom fritt betjene sig af spännen". Såsom huvudbonader ha

brukats gröna skinnkasketter eller svarta, lågkulliga filthattar med stora

brätten.

Stora Mellösa sn. Vardags- och helgdagsdräkt för kvinna.

Å pl. XXX framställas tvänne kvinnodräkter, den till vänster med halm-

hatt återger en bättre vardags- eller söndagseftermiddagsdräkt, den till

höger en helgdags- eller kyrkdräkt. Båda dräkterna ha tagit intryck av

sena dräktmoder. Vardagsdräkten är den äldsta och för Stora Mellösa

mest karaktäristiska samt visar tydlig påverkan av dräktmoder från 1800-

talets förra hälft. Håruppsättningen är lustig nog. Håret kammas först

rakt upp, varefter en röd klädeslist eller ett eller ett par breda röda ylle-

band, strykband, lindas om hjässan samt fästes med en nål i nacken. Se-

dan lyftes det nedhängande håret upp och samlas med en bred böjd horn-

kam, som stickes ned bakom strykbandet. Den då i nacken bildade stora

håröglan benämnes hårtvaga. De unga flickorna gingo ofta såväl ute

som inne med bart huvud, men använde även som solskydd den för

Stora Mellösa karaktäristiska stjärthatten, sydd av gula halmflätor samt

klädd med röda ylleband. Vidare bäres biiding, motsvarande dalakvin-

nornas överdel, vanligen sydd av hemvävt linne. Budingar omtalas i två

variationer; den ena bär smal uppstående halslinning, den andra smal, ned-

vikt krage. Såväl halslinningen, halskragen som ärmlinningarna äro kan-

tade med knatuddar {= ådAdiWmnomdiS nuggor). Budingen bär dessutom

å axelstyckena ett enkelt broderi i vitt samt å ärmlinningarna ett mönster-

vävt band i rött och vitt eller ett broderi i samma färger. Halslinningen

sammanhålles medelst knytband, ärmlinningarna med länkknappar, dy-

lika omtalas av silver med infattade glasstenar. Livstycket är av randigt

halvylle i rött, grönt samt något gult och hopsnöres med ett vanligt rött
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ylleband; ryggstycket avslutas nedtill med några uppåt vikta skört. Kjolen

är av grovt, finveckat linne med slät framvåd. Förklädet är av smalran-

digt halvylle i rött och grönt. I höger sida bäres en kjolväska, fästad

medelst en hake av järn. Väskan är sydd av rombformiga vadmalslappar

i rött, gult, svart, vitt och violett samt kantad med vitt skinn, bakstycket

av grov lärft. Strumporna äro stickade av rött ullgarn; lågskorna svarta

med blå rosetter.

Till kyrkdräkten användes bindmössa av siden med tambursömsbro-

deri i flerfärgat silke samt nackrosett. Under bindmössan bäres det s. k.

stycket, som dragés rätt långt fram över pannan och nästan helt täcker

strykbandet. Bindmössa brukas även till vardagsdräkt, men då av blom-

migt kattun och utan stycke. Till helgdagsdräkt bäres halskläde av blommigt

eller rutigt siden. Detta stoppas under livstycket samt dragés fram något

under axelstyckena. Livstycket är av randigt halvylle och snöras eller

häktas ihop. Såsom helgdagskjolar ha dels brukats randiga sådana av bom-

ull till sommarbruk, av halvylle till vinterdräkt, dels även finveckade blå

yllekjolar; dessa senare, vilka synas varit ganska långa, voro försedda

med en grann hemvävd skoning, som skulle synas då man vek upp kjolen

för att skydda den mot väta. Till såväl vardags- som helgdagsdräkten

bars såsom ytterplagg en svart klädeströja, även den rätt urringad samt

framtill hophäktad. Även randiga bomullströjor ha sommartid burits, dessa

voro då av samma tygsort som livstyckena och kjolarna; de gingo rätt

mycket omlott framtill och saknade i allmänhet hakar och hyskor, så att

framstyckena fladdrade fritt.



VÄSTMANLAND.
Fellingsbro sn.

Högtidsdräkt för man.

'RÅN VÄSTMANLAND HAR NORDISKA MUSEET ATT
uppvisa en enda utpräglad sockendräkt, och denna hör

hemma i Fellingsbro socken samt har tillhört en rusthållare

i Ängeby, född 1798. Fellingsbro mansdräkt har för övrigt

höga anor; det berättas sålunda, att den egendomliga rocken

med sina röda slag härstammar från Engelbrekts tid, då fellingsbrobön-

derna fingo tillåtelse att bära den såsom en utmärkelse för visad tapper-

het under fejden mot Erik av Pommern och hans fogdar. Äretecknet

måtte dock för fellingsbromännen under tidernas lopp förlorat sitt värde,

enär såväl Karl XI som Karl XII nödgades utfärda kungörelser, som på-

bjödo dräktens bibehållande vid äventyr av vite. Till yttermera visso på-

bjöds, att kungörelsen varje midsommardag skulle uppläsas så att —
som det heter — okunnighet härom icke måtte förebäras. På 1830-talet

bars dräkten ännu rätt allmänt, men började sedermera bliva mera säll-

synt. Ännu på 1880-talet fanns dock den rödlistade rocken bevarad i

många hem och påtogs i regel vid begravningar av dem, som fått sig

anförtrott att bära kistan till graven.

Den å pl. XXXI återgivna dräkten består av en nattkappa med stånd-

krage, som knytes i nacken. Kort väst av blå vadmal med ryggstycke

av lärft, hög ståndkrage, fickor utan lock samt två rader gula kupiga

metallknappar. Spännhalsduk av svart siden. Byxor av sämskat skinn

med rik laskad ornering samt bred lucka, som i sidorna samt vid byx-
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gjorden knäppes med gula metallknappar. Knäsprunden sammanhållas

likaledes med gula knappar. Mörkblå ullstrumpor, stickade avigt och rätt

samt lågskor med spännen. Den förut omnämnda långa svarta livrocken

bär hög krage av klarrött stickat kläde samt svart sammetskant. Ärm-

slagen äro likaledes högröda med svart sammetskant nedtill. Vidare bär

rocken å vänster sida en röd klädeslist med en svart sammetskant åt

framkanten till. Rocken sammanhålles medelst hakar och hyskor. Såsom

huvudbetäckning "storm" med ett smalt svart mönstervävt sidenband. Inom

grannsocknarna kallas fellingsbrobönderna "aborrar" med anledning av

dräktens röda lister och slag.



VÄRMLAND.
Öste rvallsko gs sn.

Högtidsdräkt för kvinna.

LAND VÄRMLANDS NU KÄNDA SOCKENDRÄKTER
torde Östervallskogs, pl. XXXII, vara en av de äldsta och

i flera avseenden även den intressantaste. Inom Östervall-

skogs församling, som är belägen i landskapets sydvästra

del nära norska gränsen, har mycket av ålderdomlig sed

dröjt kvar och även haft inverkan såväl på dräktskick som dräkttillverk-

ning. Östervallskogkvinnornas bredrandiga vida kjol, vävd av linne och

ylle i tuskaft eller lärftsbindning av hemspunnet växtfärgat garn, har

också på ett alldeles särskilt sätt vunnit terräng i ungdomens folkdans-

lag. Dräkten i sin helhet karaktäriseras i likhet med övriga värmländska

sockendräkter av en viss enkelhet, på samma gång som den sprider

mycken färgglädje. Inom socknen bäras samtidigt ett flertal kjolar, van-

ligen fem stycken med samma randning, men man må ju förlåta folk-

dansvännerna, om de härvidlag tillåta sig en förenkling. Kjolarna bliva

emellertid smidigare upptill, därigenom att de förses med en sex å sju

cm. bred besparing av vitt bomullstyg; de äro i övrigt veckade runt livet,

och vidden nedtill är cirka 3,5 m. Kjolen är, frånsett ovannämnda be-

sparing och linning, sydd av ett enda tygstycke med stad upp- och ned-

till. I stället för kjolficka bars tvänne kjolväskor, fastsydda vid ett band

så, att då bandet knytes om livet, väskorna komma att hänga en i var-

dera sidan. Å bandet fästes dessutom en prydlig mässingshake med vid-

sittande kistnyckel.

7 — Svenska Allmogedräkter.
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Förkläden förekomma av flera slag, dels av hemvävt halvylle, i så

fall randiga eller helt gula, dels av köptyg, vanligen rödbottnad tryckt

kattun. Det å planschen synliga är av halvylle med konstvävda ränder

och flammor. Till dräkten hör i övrigt ett livstycke av rött ylle, stor-

blommig ylledamast eller bredrandigt hemvävt halvylle. Livet samman-

hålles över bröstet medelst hakar och hyskor. Dräktens intimaste plagg

utgöres av en särk med snäva linningsärmar och en stor rundklippt hals-

öppning utan sprund över bröstet. Om sommaren då kvinnorna, även

då de voro "grannklädda", uppträdde utan ärmtröja, buro de en extra

överdel av finare linne.

Utanpå eller under livstycket bars ett vitt eller blommigt tresnibbigt

halskläde, hopfästat å bröstet med en ring- eller hjärtformig sölja av silver.

För den kallare årstiden tillkom en framtill urringad tröja av högblå

eller svart vadmal, skuren efter samma snitt som livstycket, samt utanpå

denna ännu ett tresnibbigt halskläde.

Huvudbonaden utgöres av en tätt åtsittande mössa, kallad hatt, av

vitt linne eller bomullstyg med söm och dragsko i nacken, en liten del-

vis hopsnörpt öppning över bakhuvudet och en smal knypplad eller vävd

spets kring ansiktet. Om vintern klädde man sig i två liknande hattar,

som buros utanpå varandra, dock så att spetsarna å båda kommo till

heders. Sedan hatten eller hattarna fint och nätt satts på, omlindades

huvudet med huvudbindediiken. En dylik duk bestod av en tresnibb hop-

vikt till en bindel, som lades utanpå hatten och lindades två varv om
huvudet samt knöts ovanför pannan. Förutom nämnda huvudbonader

bars även till kyrkdräkt samt då man skulle vara riktigt fin, ett vanligt

huvudkläde av vit kambrik eller tryckt kattun, knutet under hakan med

en prydlig rosett.

Dräkten fullständigas av lågskor med spännen samt vita ullstrumpor,

stickade avigt och rätt, å hälarna skodda med röda klädeslappar, som

böra vara så stora, att de sticka upp ett stycke ovan skornas hälkappor.
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Ny sn. Söndagseftermiddagsdräkt för man.

Den å pl. XXXIII återgivna unge mannen uppträder i skjortärmarna,

såsom vid dansgillen var vanligt. Den utomordentligt rikt broderade

skjortan bör ju få komma till synes; den är av linne med platt- och

korsstygnsbroderi, huvudsakligen i rött och vitt, men även något ljus-

blått. Utanpå detta eleganta underplagg bäres ett mycket kort rött liv-

stycke av vadmal med dubbla rader knappar av vit metall samt med i

grönt ullgarn tränsade knapphål. Det här synliga livstycket är dock re-

lativt långt för att höra till nydräkten, omkring 15 cm. har varit den

vanliga längden på nämnda plagg. En påverkan väster ifrån synes här-

vidlag gjort sig gällande. I Norge har ytterligt korta västar och högt

uppgående byxor brukats å flera håll. Den utpickerade röda vadmals-

listen å västens övre del är även karaktäristisk för Ny, och återfinnes ej

så vitt vi känna det å någon annan sockendräkt inom landet. I trots av

den ringa tygmängd, som åtgår till den lilla korta västen, brukar rygg-

stycket i allmänhet vara av annat tyg än västen i övrigt. Att döma av

de västar, som kommit i Nordiska Museets ägo, förekomma ryggstycken

dels av mörkblå vadmal, dels av grovt fyrskäftat linne. Byxorna äro av

sämskat skinn med prydlig laskad ornering och bred lucka, som å höf-

terna samt vid byxgjorden knäppes med vita metallknappar. Även knä-

sprunden sammanhålles medelst knäppning, sex små vita metallknappar

vid vardera sprundet. Under äldre tid bars allmänt omkring livet ett bälte

med en eller två vidhängande slidknivar. Såsom ben- och fotbeklädnad

brukas stickade vita ullstrumpor med löver, ett kvadratiskt broderat orna-

ment å smalbenens ut- och insida samt lågskor med spännen. I vardags-

lag ha brukats holkar, strumpor utan fötter, men ändå prydda med löver,

samt näverskor. Strumporna hållas uppe medelst vävda eller flätade röda

och vita eller brokiga band. Till dräkten hör vidare en lång livrock, som
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häktas ihop med hakar och hyskor samt är försedd med hög ståndkrage,

veckade bakskört med utpickerade längsgående klaffar och därovan tvänne

knappliknande täta silkestofsar. Framstyckena äro å insidan skodda med

ett mönstervävt flerfärgat halvylleband. Såsom huvudbonad kan användas

svart filthatt, skärmmössa av svart läder eller en s. k. trindmössa av röd

vadmal med tofs.

En fulländad kavaljer från Ny socken bär dessutom alltid, det må vara

sommar eller vinter, röda muddar med flossabräm samt grannt utsydda

vantar.

Ny s n. Helgdagsdräkt för kvinna.

Nydräkten å pl. XXXIV härstammar från 1850-talet, då dylika socken-

dräkter ännu allmänt buros. Dräkten ter sig relativt enkel, men anger

dock genom fint utarbetade detaljer såväl smak som handaskicklighet.

Överdelen, av linne, är försedd med smal halslinning, sprund samt å båda

sidor härom rätlinigt plattsömsbroderi. A ärmlinningarna mönstervävda

band i rött och vitt. Halsklädet av vitt bo.nullstyg med kedjesömsbro-

deri i rött. Livstycket av fasonerat högrött ylle; de egendomligt skurna

framstyckena äro kantade med svarta sammetssnodder. Liv och kjol sam-

manhänga. Kjolen är av svart uppluddat goffrerat halvylle med slät fram-

våd och nedtill förlängd med ett smalt rött flätat, snoddliknande band;

såsom skoning ett ylleband, väft i rött, vitt samt något grönt.

Förklädet av grönt halvylle med en smal tvärbård nedtill, vävd i rött

och vitt, samt dessutom runt om kantat på samma sätt som kjolen. Midje-

bandet är vävt i rött och vitt och hophäktas utan hängande ändar. Svarta

strumpor, som å yttersidorna äro broderade i rött. Lågskor med näver-

sulor och låga klackar samt breda sämskskinnsremmar med uthuggna

ornament.
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Hårets uppsättning skildras på 1850-talet på följande sätt: "Först kam-

mas allt håret åt nacken, der det tätt invid huvudet omlindas med ett

band. Det hårsvall, som nu från nämnda band nedfaller, skiljes i två

lika stora delar, vilka var för sig viras med halm och derefter lägges i

kransform kring nacken, att de blifva ett rätt stadigt underlag för nävern''.

Vad som menas med nävern framgår av figurplanschen, som visar denna

för Älvdals och Fryksdals härader egendomliga hårprydnad av målad

näver. Utanpå denna prydliga tingest, även benämnd härstrykare, bäres

dock i vanliga fall en spetsprydd Aa^/' eller ett vitt huvudkläde, "så hårdt

stärkt och brutet, att det som en mössa kan påtagas". — Såsom ytter-

plagg användes en svart klädeströja, som häktas ihop.



DALARNA.
Mnrn ^r?

Sommarhögtidsdräkt för gift kvinna.

ORA SOCKENDRÄKTER ÄRO SÄKERLIGEN ATT IN-

räkna bland Sveriges äldsta folkdräkter, och i dess detal-

jer röjas ännu en del reminiscenser från 1500-talets dräkt-

skick. Här som på så många andra håll måste under äldre

tider sockendräktens snitt och det material, varav den

skulle tillverkas, godkännas av socknens 24 äldste. Ett protokoll från

år 1793 är rätt målande för tidens uppfattning. Där anföres bland an-

nat huru Mora sockenbor väl aldrig utmärkt sig med fåfäng och flyktig

grannlåt utan ha de snarare med stadga och sparsamhet i kläder sökt

träda i sina lovvärda förfäders fotspår, vårföre ock allt bruk av siden

hittills varit och är okänt, och nu frivilligt och allmänt för evärdeliga

tider avsäges. En bonde från Barkarlås hade till stämman inlämnat ett

skriftligt yttrande undertecknat av ett flertal byamän med en framställan,

att det urgamla bruket av vit tröja med blå uppslag för bägge könen

skulle bliva evärdelig dräkt för dem och efterkommande, men ansågs

dock, att den nu allmänt vedertagna blåtröjan för karlarna och gröntröjan

för kvinnfolken vore nödvändig till snygghet vid högtidliga tillfällen, så-

som bröllop, barndop och kyrkogång m. m. hälst som vallmarsdräkten

var svår att länge hålla ren och ganska få hade råd och lägenhet att till

ombyte hålla sig dubbla tröjor, då däremot en blåtröja, som gossar vid

20, 24 å 26 års ålder gemenligen skaffa sig, är mindre ömtålig och kan

med heder och sparsamhet nyttjas köparens hela tid ut och ärvas av
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barn och efterkommande. Av samma beskaffenhet och lika nytta ansågs

även kvinnfolkens gröna klädeströja, såsom snygg och mera tjänande till

sparsamhet än överflöd.

En del byamän ansågo dock, att de vita vallmarströjorna för all fram-

tid borde betraktas såsom tillhörande Mora sockens hedersdräkt.

I trots av ovan anförda beslut, avsedda att gälla för evärdelig tid, ha

morakarlarna i den dag som är fullständigt lagt av sin gamla vackra

sockendräkt, men morakvinnorna bibehålla sin, i så till vida förenklad

form att en hel del variationer lagts bort. En förenkling av dräkten i

denna riktning medför dock en fara för dräktens bestånd, enär den för-

lorat mycket i ändamålsenlighet. Numera ser man exempelvis morakvin-

norna, i de byar där dräkten ännu bibehålles, sällan eller aldrig bära

någon annan kjol än den tunga, rätt långa goffrerade svarta yllekjolen,

då däremot förr under vintertid pälskjolen, niderkasungen, utgjorde ett

vanligt vinterplagg, och den veckade linnekjolen med vidhängande liv

av blommig ylledamast eller grön vadmal eller kläde var ett såväl vackert

som praktiskt sommarplagg.

Under förhoppning att den numera bortlagda vackra linnekjolen åter

må komma till heders återgives å pl. XXXV en morakvinna iklädd den-

samma.

Även huvudbetäckningen har under tidernas lopp undergått en del

förändringar. Den gifta kvinnan bar förr alltid en eller två s. k. hattar,

vita mössor sydda av grövre eller finare linne. Den undre bars tätt åt-

sittande med ett krusband i blått och vitt eller helvitt lindat runt pan-

nan samt knutet i nacken. (Se mönsterplanschen fig. h.) Den valkformiga

förhöjningen bildas av hårbindningen. Utanpå denna hatt bars ytterhatten,

som var något större än den undre, med vita knytband av linne löst

hängande i öglor nedåt bröstet. Ytterhatten är broderad med blått silke.

Till håruppsättningen användes av de gifta kvinnorna långa, vita med

ett par smala röda ränder vävda band, varmed håret lindades, sedan det



56 Mora socken.

delats i nacken i två lotter. Den ogifta bar sitt hår på samma sätt som

den gifta, men hårbanden voro mera färgglada, antingen helröda, röda

och gula eller röda och vita. Den ogifta kvinnan bar i allmänhet det i

tresnibb vikta huvudklädet (mönsterplanschen fig. k) omlindat med vita

linneband, som knötos i nacken och sommartid såsom solskydd den s. k.

hilkan, bildad av en rektangulär tygribba med bred fåll och kantspets

runt om ansiktet, samt hopknuten i nacken, dock så, att hela nackpartiet

bakifrån blev synligt.

Den för dräkten karaktäristiska halskragen består av en ringformig

uppstående krage samt ett rygg- och ett bröststycke. Kragen, som van-

ligen är av gåsögondräll, är rätt styv genom en del insyningar, avsedda

att giva den dess rätta form. Fram- och bakstycken äro av slätt linne,

det förra med bred fåll och enkel hålsöm, det senare med prydlig hål-

sömsbård. Även överdelen är försedd med vackra hålsömsbårder å är-

marnas övre del. Kjolväskan är av gult skinn med genomskurna bårder

med rött underlag. Banden röda och vita, konstvävda.

Yttertröjan är av vit vadmal med ärmslag av grönt kläde, å framstycke-

nas innerkant en slå av rött kläde.

Mo ra s n. Gillesdräkt för man.

I den minnesrika gamla Morabygden träffar man numera aldrig på

någon morakarl iklädd den vackra och hedersamma vita vadmalsdräkten

och detta i trots av enhälligt fattade sockenbeslut att bära den i evär-

delig tid (se inledningen till morakvinnans dräkt). Inom Nordiska Mu-

seet finnes dock den manliga moradräkten bevarad i ett par variationer.

Till den å pl. XXXVI återgivna ungdomligt vackra dräkten hör ett liv-

stycke av ljusgrön vadmal, som når något nedom midjan och häktas

ihop. Vid halsringningen under den nedvikta skjortkragen lyser fram en

röd halsduk. Det är en för flera socknar inom Dalarna typisk långhalsduk
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av rött ylle med oregelbundna vita fläckar; dessa bildas därigenom, att

före färgningen små tippar av halsduken hårt omknytas med ett snöre,

varigenom densamma fläckvis bibehåller sin vita färg. Halsduken lindas

ett eller två varv om halsen samt knytes i en s. k. sjömansknut, ändarna

stoppas under västen. Skjortkragen saknar all prydnadssöm men ärmlin-

ningarna äro försedda med en uddkant, "nuggor", samt ett påstickat konst-

vävt band i blått och vitt. Byxorna äro av sämskat skinn och knäppas

i höger sida. Knäsprunden sammanhållas medelst svarta läderremmar

med röda ullgarnstofsar. Utanpå livstycket bäres ett förskinn, stjimpa, av

brungarvat kalvskinn med halsrem av svart blankläder med gula stick-

ningar samt rött klädesunderlag, som sticker fram längs kanterna. För-

skinnets livrem sammanhålles med en gul metallsölja. Tröja av vit vad-

mal, hvittröja, med hakar och hyskor; under äldre tid användes å den-

samma blå eller gröna ärmslag. — Blå ullstrumpor, suckur, med stickade

"krus" å benets baksida. Strumpeband vävda av linne och ylle i rött och

vitt "krus". Lågskor med näversulor och överfallande plös med råsidan

utåt samt gula sämskskinnsremmar, vilka vid behov tvättas så att de

bibehålla sin klara färg. Såsom huvudbonad en kalottformig kilhätta,

krlngelätta, av blå vadmal med av rött kläde snoddade sömmar samt

nedtill en röd slå, som runt övre kanten prydes med ett slags flätsöm i

vitt och nedtill är kantad med blått kläde.

Till dräkten användes även under äldre tid ett mycket brett livbälte

(c:a 2 dm.) av brunt, rikt utkrusat läder och sammanhållet medelst fyra

eller fem smala skinnremmar.

Orsa sn. Sommarhögtidsdräkt för ogift kvinna.

Orsa sockendräkter bäras fortfarande rätt allmänt av såväl män som

kvinnor, ehuru en hel del av dräktens variationer gått ur tiden. Så an-

vändes exempelvis ej numera den å pl. XXXVII avbildade finveckade

8 — Sve nska Allmogedräkter.
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linnekjolen, som förr allmänt bars till kyrkdräkt från midsommartid till

september. Liv och kjol sammanhänga och benämnas såsom helhet oait-

särk. Livet är av rött glättat ylle med mönster i blått, gult och vitt. A
framstyckena en smal skoning av rött kläde, inkantad med broderi i vitt.

Snörmaljor av tenn fastsydda med vit linnetråd, röda snörband av ylle.

Midsommardagen bars till denna oaitsärk ett grönt fyrskäftat glättat ylle-

förkläde nedtill förlängt med en röd klädeslist. A klädeslistens övre kant

en bård i flätsöm av gult och blått silke. Förklädesband med linnebot-

ten samt mönstervarp i rött ylle med en smal grön mittrand. Banden

knytas i vänster sida, så att tofsarna, som äro av diverse garn och lap-

par, nå ned till den röda bården. Undertröjan eller den s. k. överdelen

med i blått broderade ärmlinningar sammanhållna medelst smala konst-

vävda, tofsprydda knytband. Halskragar förekomma broderade i olika

färger för särskilda tillfällen. Till här framställda dräkt, avsedd att brukas

midsommardagen, bäres halskrage med kantbroderi i blått samt en tvär-

bård i stoppsöm i rött och gult. Kragen sammanhålles med ett smalt

tofsprytt konstvävt band. Spetsen å kragens framstycke är knypplad av

oblekt linnetråd samt avsprättas, då kragen skall tvättas, för att alltjämt

bevara sitt nya utseende. Huvudbonaden, flaxen, användes av såväl gift

som ogift, men den gifta kvinnan bär under densamma en liten vit, tätt

åtsittande mössa, kelinghatt (= käringhatt), omlindad med breda vita

bomullsband. Den ogifta lindar ett rött, c:a 2,5 cm. brett ylleband två

varv om huvudet samt dessutom till högtidsdräkt, då grönt raskförklä

bäres, ett rött och gult silkesband samt en smal svart gans. Under van-

liga sommarsöndagar, då rött förkläde användes till linnekjolen, bars det

röda hårbandet enbart.

Till ett välförsett dräktförråd höra flera flaxar och såsom förut nämnts

flera halskläden, broderade i olika färger. Midsommardagen bäres flax

och halskläde med broderi i blått, under fastan broderi i gult, långfre-

dagen broderi i vitt. — Flaxen har under olika tider burits på olika sätt,
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beroende på håruppsättningen. Under äldre tider sattes håret upp i s. k.

ark; det var hårt tillbakastruket, ombundet längst ned i nacken, delat i

två delar samt lindat omkring en ståltråd, som böjdes i form av en häst-

sko och av de gifta kvinnorna lindades med vita band, av de ogifta med

röda. Så länge håret bars på detta sätt, lämnades flaxen öppen, så att

arken blev synlig. Sedan nämnda håruppsättning bortlagts, började man

bära flaxens baksprund hopvikt, såsom synes å mönsterplanschen. (Flaxen

är nästan i sin helhet sydd av dubbelt tyg).

En numera bortlagd nästan avglömd beståndsdel av kvinnodräkten är

det mässingsbeslagna läderbältet med knivgehäng, nålhus och oftast även

nyckel.

Såsom ytterplagg till här återgivna dräkt bars vit vadmalströja. —
Till dräkten hör vidare vita ullstrumpor och svarta skor med gula rem-

mar av sämskskinn.

Orsa sn. Helgdagsdräkt för man.

Orsa mansdräkt, pl. XXXVIII, torde i likhet med kvinnodräkten vara

att inräkna bland Dalarnas vackraste folkdräkter. Den har även förekom-

mit i flera variationer. Under sommartid, från midsommar till september,

ha exempelvis burits linnebyxor, i vardagslag av grovt blaggarn, till helg-

dagsdräkt av finaste gåsögondräll. Höst och vår ha skinnbyxor kommit

till användning, vilka sedan under bistraste vintern utbytts mot benklä-

der av vit vadmal. I övrigt har dräkten bestått av livstycke och väst

(= kortrock) av vit vadmal, förskinn, som burits under livstycket, smalt

läderbälte (under äldre tider ha även breda läderbälten varit i bruk), skjorta

med överfallande krage samt röd och vit halsduk. Svart hatt med svart

band och vita toppor (= bollar). Blå ullstrumpor, stickade avigt och rätt,

knäbälten av brunt skinn med spänne och löpare av mässing samt låga
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näverbottnade skor med överfallande plös och skoband av sämskat skinn.

I all sin enkelhet ter sig denna dräkt ovanligt vacker på de resliga och

välbildade orsamännen. Vid bröllop och stort "gäsper" utbyttes emellertid

livstycket och västen av vit vadmal mot liknande plagg av blått kläde,

men även till denna högtidsdräkt bars förskinn, vilket då naturligtvis var

nytt och fint. Till stor högtidsdräkt bars skinnbrackor{= byxor). Skjort-

kragen är till festdräkten utsydd med två rader "sticksöm" samt "knäpp"

(= fin langett). Även filthatten får vid högtidliga tillfällen en extra ut-

smyckning av tvänne smala svarta sammetsband samt svarta och gula

silkessnodder med silkestofsar i samma färger. Såsom ytterplagg brukas

allmänt såväl till söndags- som festdräkt blå långrock, vintertid med päls

under.

Ore sn. H ögtidsdräkter för gift och ogift kvinna.

I Ore tyckes den gamla sockendräkten vara på god väg att alldeles

försvinna, dock bäres den fortfarande i förenklat skick av en och annan

av den äldre stammen. Å pl. XXXIX framställas tvenne högtidsdräkter för

gift och ogift kvinna. Till den ogiftas dräkt hör kattunshätta med spets

och hängande nackband, då den gifta däremot bär endast spetsprydd vit

hatt. Till stor högtidsdräkt hör vitt förkläde och vitt halskläde, vid min-

dre festliga tillfällen bäres halskläde av blommig kattun samt randigt

ylleförkläde. Halsklädet, såväl det vita som blommiga, nedstoppas van-

ligen under livstycket och sammanhålles medelst en silversölja med romb-

formiga löv. Livstycket av rött kläde är försett med hakar och hyskor.

Kjolen är av grön goffrerad vadmal, nedtill förlängd med ett rött ylle-

band. Tröjan av grönt ylle, kantad med röda ylleband samt med i söm-

marna infällda röda bandsnodder. Såsom ben- och fotbeklädnad bäras

röda ullstrumpor samt lågskor.
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En liknande dräkt bars även av den s. k. flättbruden (= brud med

flätat hår, som ej bar krona) samt av brudpigor vid kronbröllop. I båda

sistnämnda fall var det vita förklädet obligatoriskt liksom ett vitt hals-

kläde med mönsterbård i färger eller såsom bård ett påsytt brokigt siden-

band. Halskläden av nämnda slag buros utanpå livstycket, då man var

i öfverdelsärmar, annars utanpå tröjan. Brudens och brudpigornas hår-

utstyrslar voro rätt komplicerade. Brudens hår kammades rakt upp över

hjässan, omknöts i nacken med en stark becktråd, delades i två hälfter,

som flätades och lindades runt om huvudet som en krans, vilken sedan

pryddes med ett rött pärlbroderat klädesband, kallat la, samt tre siden-

band i olika mönster. Brudpigornas hår omknöts och delades likaledes

i nacken i två delar, vilka dock i stället för att flätas lindades tätt med

brokiga hemvävda band, knisband. Brudpigorna sades därför ha bundet

hår. Krusbandet skulle vara så långt, att det framför hårvalkarna kunde

lindas ett par varv om huvudet samt sedan hänga i öglor och ändar ett

stycke nedåt ryggen. Bandändarna avslutades med tofsar. Framför krus-

banden buro brudpigorna ett brokigt sidenband.

Svärdsjö sn. Högtidsdräkt för kvinna.

I Svärdsjö och Envikens socknar, den senare fordom kapellförsamling

till den förra, ha under äldre tid burits fullständigt likartade socken-

dräkter. Redan vid 1800-talets mitt kom dock den manliga sockendräkten

ur bruk. Men här, liksom på ett flertal andra håll, ha kvinnorna längre

bibehållit sina sockendräkter än männen, och än i dag anträffas en och

annan äldre kvinna bärande Svärdsjödräkt, samt även en del ungdom,

som intresserat sig för dess återupplivande.

Den å pl. XL framställda högtidsdräkten är i all sin enkelhet synner-

ligen tilltalande. Kjol och liv sammanhänga. Kjolen är av hemvävt halv-
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ylle med svarta två cm. breda ränder omväxlande med sammanställda

smala ränder av olika bredd i rött, blått, svart, gult och grönt av sam-

manlagt 1,5 cm. bredd. Livet är av rutigt ylle knäppt med små vita por-

slinsknappar. (Knapparnas utseende sannolikt en tillfällighet). Halsklädet

är av siden. Kjolväskan av grönt ylle broderad med ullgarn uppbäres av

en väskhake av mässing. Såsom huvudbonad bäres en med tambursöm

broderad sidenmössa, som är något vadderad samt fodrad med vitt linne.

Utanpå mössan ett i nacken knutet prydligt mönstervävt sidenband samt

dessutom ett i vänster sida knutet bakband. Under mössan bars alltid

till högtidsdräkten ett stycke; det å mönsterplanschen återgivna är bro-

derat på tyll.

Såsom ytterplagg brukades en kort svart linnefodrad klädeströja, som

framtill häktades ihop samt nedtill var kantad med ett blått sidenband.

Leksands sn. Högtidsdräkt för man.

Leksandsdräkterna såväl de kvinnliga som manliga göra ett förnämt

och ålderdomligt intryck. Leksandskarlens långrock, pl. XLI, av blått

kläde med röda klädeskanter samt silkesbroderier, är ett imponerande

festplagg. Under detsamma bäres ett blått livstycke likaledes med röda

kantsnodder. Både rock och livstycke häktas ihop. A Leksands mans-

dräkt finnes ej någon synlig knapp. Bruket av knappar betraktades un-

der äldre tider mångenstädes med oblida ögon, och förbud utfärdades

mot dess användning och överträdelser bestraffades på sina håll med

fängslandet i stock (se beskrivning över mansdräkten från Stora Mellösa,

Närke). Högtidsskjortan är av s. k. leksandsdräll med ostärkt ståndkrage,

som vikes över den två varv om halsen lindade långhalsduken av samma

tygsort. Halsdukens ändar nedstoppas under livstycket. Till gillesdräkt

bars röd långhalsduk av ylle, som likaledes lindades två varv om halsen
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och knöts framtill i en stor knut, varefter ändarna nedstoppades under

livstycket. Ju större knut desto gentilare. Byxorna, som äro av sämskat

skinn färgat i gulockra, äga bred lucka, som knäppes vid höfterna samt

å byxgjorden med gula metallknappar, vilka dock döljas av livstycket;

knäsprunden sammanhållas medelst gula skinnremmar. Strumporna äro

slätstickade av vitt ullgarn, valkade och "nockade". Nockningen tillgår

sålunda: sedan strumporna tvättats och valkats, ingnidas de med krita,

varefter de putsas och gnidas med en grov handduk, varvid "noppor"

bildas, vilka anses giva strumporna ett förnämligare utseende. Strump-

benen hållas uppe medelst knäbälten av brunt skinn med prässad orne-

ring samt mässingsbeslag. Vidare brukas lågskor med näversulor och

överfallande kort plös.

Såsom huvudbonad bäres hög filthatt med grimmor (= smala konst-

vävda svarta och vita band) samt vita bollar. Vid gladare fester kunde

även stickad toppluva bäras.

Als sn. Festdräkt för kvinna.

Bland Dalarnas glada och färgrika sockendräkter intager Åls kvinno-

dräkt en förnämlig plats. Särskilt festdräkten företer verklig färgprakt,

på samma gång som den har att uppvisa delikata prov på kvinnlig

handaslöjd. Pl. XLII återger en festdräkt i dess fulla prakt. Såsom hu-

vudbonad bäres en blekröd sidenhätta med tambursömsbroderi samt un-

der densamma en hatt med bred knypplad spets. Håret är uppsatt i

valkar runt huvudet, framom dessa ett rött sidenband. Valkarna äro lin-

dade med vita bomullsband. Den s. k. överdelen, av vanlig dalatyp, bär

plattsömsbroderi i vitt såväl å ärmarnas övre del som å ärmlinningarna.

Halsklädet av vitt linne är rikt broderat med svart silke och prydes med

svarta silkestofsar i hörnen; det hopfästes medelst en ringformig silver-
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sölja med kronformigt överstycke samt romb- och hjärtformiga löv av

silverbleck. Livstycket är av bredrandigt glättat ylle med snörmaljor av

tenn, fastsydda med rött ullgarn; det hopsnöres med ett vanligt rött ylle-

band och avslutas nedtill med en fingertjock valk, varpå den högröda

rynkade vadmalskjolen vilar. Förklädet av grönt, glättat ylle, s. k. raska-

tyg, nedtill skott med ett mönstervävt sidenband samt med konstvävt

långt livband knutet i vänstra sidan. Dessutom bäres enbart såsom pryd-

nad ett bredare konstvävt livband av linne och ylle, avslutat med ylle-

tofsar; detta knytes i höger sida. Kjolväska av svart kläde med applika-

tionsbroderi i rött, grönt och gult, inkantat med kedjesöm av vitt bom-

ullsgarn; den fästes i höger sida medelst en prydlig hake av mässing.

Vidare handskar av rött skinn broderade med silke i färger, röda strum-

por samt lågskor. Såsom ytterplagg bäres en framtill rätt urringad mörk-

blå klädeströja.

Nås sn. Gillesdräktförman.

Flöda och Nås sockendräkter äro nära besläktade, ehuru de först-

nämnda äro rikare och erbjuda större färgprakt. Nås socken har vad be-

träffar bördighet varit mer styvmoderligt lottad och dess innebyggare ha

fått reda sig med lättare penningpung. Nåsdräkterna äro dock på sitt

sätt präktiga och gedigna, förfärdigade som de äro av hemmavävda tyger

och hemberett skinn. — F. D. Craelius skriver år 1837 om nåsdräkten:

"Intet prål framlyser i allmogens klädsel, om ej, såsom wanligt är hos

det täcka könet. Karlarnes är högst allwarsam och rättad efter det climat

de nödgas trotsa. Den består till det mesta af hwitt eller swart, äfwen

blått wadmal, rödrandiga wästar, skor med förtenta spännen. Om wintern

skinnkläder". "Brudgummen brukar hwita strumpor, ehuru blå äro

de wanligaste. För öfrigt är han ej widare utmärkt, än genom en hop
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band, som i en kluns {brudtuppa kallad) sitta fastnaglade i nacken på

honom".

Den å pl. XLIII synliga, av Nordiska Museet år 1902 förvärvade dräk-

ten, överensstämmer med ovan anförda beskrivning, ehuru några smärre

prydnadsplagg tillkommit.

Den består av skjorta och nattkappa med ståndkrage, den senare med

en smal röd korsstygnsbård samt smal kantspets. Omkring kragen bäres

en av rött och vitt ullgarn konststickad halsduk, knuten med band i

nacken. Västen är av randigt halvylle, huvudsakligen i rött och grönt

samt något blått och vitt, ryggstycket av samma tygsort; den knäppes

ihop med vita metallknappar, knapphålen tränsade med rött ullgarn.

Byxorna äro av sämskat skinn med laskad ornering och bred lucka, som

i sidorna samt å byxgjorden knäppes med vita metallknappar. (Vintertid

brukas byxor av vit vadmal). Långrock av vit vadmal försedd med hakar

och hyskor samt framtill å insidorna skodd med breda grova linneband.

Vidare bäras ärmmuddar, s. k. armringar, av mörkblått kläde, broderade

med ullgarn i rött, grönt och vitt samt med flossabräm i rött och grönt.

— Slätstickade strumpor av mellanblått ullgarn, strumpeband flätade av

rött, grönt, gult och vitt ullgarn avslutade med ullgarnstofsar. Lågskor

med spännen. Såsom huvudbonad bäres antingen hög filthatt eller topp-

luva, stickad av rött ullgarn med bräm av blå vadmal.

Malungs sn. G il I esdräkt för man.

Malungskarlarna äro inom stora delar av Dalarna kända och anlitade

såsom skickliga päls- och skinnskräddare. De väntades årligen på vissa

bestämda tider till den ena och andra socknen. Att de unga masarna

från Malung själva gärna ståtade med präktiga skinnkläder faller av sig

själv. Den unge mannen å pl. XLIV bär Nordiska Museets allra genti-

9~ Svenska Allmogedräkter.
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läste skinnbrackor med rent konstnärligt utförd laskad ornering. — För

övrigt består dräkten, om man begynner ovanifrån, av en stickad röd

tofsprydd luva med grönt flossabräm. En prydlig nattkappa, som knytes

i nacken och är försedd med uppstående krage, som omslutes av en

rutig sidenhalsduk lindad två varv, varöver kragen nedvikes något. Väst

av röd vadmal med ståndkrage samt två rader knappar av vit metall;

knapphålen äro tränsade med grönt ullgarn. Västens ryggstycke av grått

och vitt randigt linne. Tröja av mellanblå vadmal med hög ståndkrage,

dubbla rader halvklotformiga gula metallknappar samt knapphål tränsade

med vit linnetråd. Vidare bäras prydliga ärmmuddar av svart kläde nästan

helt täckta av flerfärgat rätlinigt plattsömsbroderi och nedtill som av-

slutning ett flossabräm med snedställda rutor och muscher i grönt, gult,

blått och vitt mot röd botten. Strumporna äro slätstickade, blå, av samma

färg som rocken och hållas uppe medelst knäremmar av läder med mäs-

singsbeslag. Lågskorna äro för att vara mansskor ovanligt utsirade och

visa, att malungskarlarna även voro skickliga skomakare; de här åter-

givna ha burits av en brudgum.

J.
I



HÄLSINGLAND.
Delsbo sn. Helgdagsdräkt för kvinna.

ELSBO SOCKENBOR ÄGA KRAFTIG SJÄLVKÄNSLA OCH
anses även något styfsinta, men äga tillika stark känsla

för hembygden, vördnad för gamla nedärvda seder samt

misstro till nyheter och främlingar. "Han eller hon är skälig

nog för att vara utsocknes" är ett för delsbon målande ut-

tryck från äldre tid. Delsbofolket har även i hög grad hållit på sin socken-

dräkt, vilken dock nu, detta oaktat, är på god väg att alldeles försvinna.

Männen ha fullständigt lagt bort den och kvinnorna bibehålla i allmän-

het blott den svarta goffrerade och nedtill rödkantade kjolen, som de

fortfarande finna vacker och praktisk, men kläda sig för övrigt efter nu-

tidens mod. De förr brukade s. k. roskjortlarna i svart och gult med röd

list nedtill, de randiga likaledes rödkantade samt enfärgade röda, blå,

bruna och gröna kjortlarna ha samtliga gått ur tiden och äro nu så gott

som avglömda. Den å pl. XLV återgivna kvinnliga helgdagsdräkten fram-

ställer densamma sådan den burits under dess senare skede och är i all

sin enkelhet vacker och klädsam samt relativt lätt att tillverka. Men då

det gäller den till helgdagsutstyrseln hörande konststickade tröjan kan

ej någon utsocknes reda sig, ty delsbokvinnornas färdighet inom nämnda

konstslöjd är nedärvd genom generationer och av utsocknes ouppnåelig.

Dylika tröjor kunna emellertid erhållas från hemslöjdsmagasin inom pro-

vinsen. Bottenfärgen är röd med ornament i svart, grönt och vitt.

Delsbokvinnan bär utanpå den vanliga hängselsärken en iitanåsärk
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med sprund över bröstet samt veckrynkning kring handlederna och hals-

linningen samt röda knytband av siden eller silverknappar i linningarna.

Å halslinningen en smal mittrand sydd med plattsöm i rött. Utanpå särken

bäres den goffrerade svarta kjolen, som nedtill är förlängd med en vall-

moröd klädeslist, varför den även benämnes listkjortel. Den häktas i

vänster sida med hakar och hyskor, vilar på höfterna och når till smal-

benet. Framvåden, som alltid döljes av förklädet, är slät och upptill av

sparsamhetsskäl iskarvad med billigare material, vanligen gult bomulls-

tyg. Kjollinningen utgöres av ett konstvävt band i vitt och grönt mot

röd botten,

I stället för kjolficka bära delsbokvinnorna en sorts kjolväskor, van-

ligen av rött och grönt kläde i applikationssöm med inkantning av tenn-

tråd; baksidan är av skinn. Väskan är vanligen försedd med prydliga

mässingsbyglar och väskhake. — Till dräkten bäres allmänt ett svart- och

blårandigt förkläde av halvylle, tämligen brett vid midjan samt så pass

långt, att det når ned till kjolbården. Förklädesbandet är särdeles pryd-

ligt konstvävt i rött och grönt mot svart botten; det lindas ett eller två

varv om livet samt knytes fram med nedhängande ändar och "löckor".

Livstycket är av helrött ylle ofta av kläde eller av randigt hemvävt halv-

ylle i rött och grönt, eller blått, grönt och rött, men med övervägande

rött; det kallades även rödrandlifstitje. — Halskläde, på delsbomål hals-

trasa, bars alltid av gift kvinna, då hon var "grannklädd"; det var ofta

av siden samt fransprytt och sammanhölls med det för en del socknar

inom Hälsingland karaktäristiska s. k. bågspännet (se Järvsö mönster-

plansch), som ej äger motsvarighet inom någon annan svensk provins,

men återfinnes på andra sidan Bottenhavet. Nämnda smycke synes alltså

vara ett lån öster ifrån. Dock förekomma även smycken av mera svenskt

ursprung, nämligen hjärtformiga söljor med rombformiga löv. Såsom

smycke bars dessutom ofta ett kors eller något runt smycke, ej sällan

ett mynt, hängande i silverkedja om halsen.
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Delsbokvinnorna ha brukat en hel del varierande huvudbonader, men

den mest kända och använda torde vara den här avbildade bindmössan.

Märkligt är, att delsbokvinnan aldrig använt solhilka eller annat sol-

skydd; "de ha räknat sig till ära, heder och prydnad att som ortens man-

folk vara väl bruna fräknota och solbrända". Ett annat bruk, som endast

förekommer bland helsingekvinnorna inom Delsbo och Bjuråkers socknar,

är bärandet av utslaget hår för såväl gift som ogift. Detta är så mycket

mer märkligt som hårets döljande, särskilt för den ärbara gifta kvinnan,

har ansetts såsom något absolut nödvändigt bland hela den övriga sven-

ska befolkningen.

Delsbo sn. Högtidsdräkt för man.

Den välbärgade delsbomannen kunde fordomdags ståta i flera var-

andra rätt olika dräkter. Dräktförrådet kunde innehålla såväl grå, svarta

som vita långrockar. Livstycken av sämskat skinn eller vadmal och kläde

i rött eller blått; även randiga livstycken buros av samma tyg, som bru-

kades till kvinnodräkten. Byxor av skinn, kläde eller blå vadmal. Dess-

utom förekom den ofta avbildade helblå ungdomliga klädesdräkten med

kort jacka, röda lister samt blänkande gula metallknappar. Denna dräkt

torde dock vara jämförelsevis sen. Delsbo mansdräkt karaktäriseras i öv-

rigt allmänt genom de röda kantlisterna av kläde, vare sig dräkten är

vit eller blå.

Den å pl. XLVI framställda "dellbon" är iförd en högtidsdräkt, som

torde varit använd ännu vid 1800-talets mitt. Dräkten gör ett synnerligen

präktigt och värdigt intryck. Mannen tillhör det äkta ståndet att döma

av den ytterst fina krusskjortan, som hans hustru säkerligen tillverkat

som fästmö, då hon "låg till valls" d. v. s. vistades i fäbodarna. Brud-

gumsskjorta tillhörde nämligen i Delsbo med nödvändighet fästmögåvorna.

Omkring den uppstående kragen är en halsduk av blommig kattun
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lindad två varv. Västen är av sämskat skinn, rutad genom stickningar

samt med röda kantlister, gula metallknappar och knapphål tränsade med

rött ullgarn. Detta skinnlivstycke kan dock utbytas mot ett av röd vad-

mal eller rött kläde, vilket då bär gröna klädeslister samt med grönt ull-

garn tränsade knapphål. Det fordom allmänt brukade breda livbältet är

av brunt läder med prässad ornering. Byxorna, som äro av älghud, äga

bred lucka, som är skodd med röd klädeslist samt knäppes med gula

metallknappar; även knäsprundet bär röd klädeslist samt 10 små gula

knappar. Delsbobyxorna äro för övrigt opraktiskt korta. Enligt gammal

sed skola de ej nå längre än till höften, vilket är besvärligt nog, då inga

hängslen användas, varför pojkarna vid dans ständigt få "kifsa med

bixan", som det heter, för att hålla dem uppe. Den långa livrocken är

av vit vadmal med röda klädeslister framtill samt runt ärmarna. Detta

plagg bär vita metallknappar samt med vitt linnegarn tränsade knapphål.

Såsom huvudbonad en toppmössa, stickad av rött ullgarn. Strumpor

sydda av vit vadmal ha in i sen tid brukats i Delsbo; då det skulle vara

riktigt fint utbyttes dock dessa mot de s. k. svanskinnsstrumporna av

vitt kläde; på vanligt sätt stickade ullstrumpor ha dock även burits.

Strumporna hållas uppe medelst knäbälten av läder med röda kantrem-

sor av kläde samt spännen, löpare och "tännlikor" av mässing. I stället för

knäbälten brukas även konstfärdigt flätade strumpeband av ungefär två

fingrars bredd, de tillverkas av ullgarn i flera färger och avslutas med

yviga tofsar. Bandet bör knytas så, att tofsarna hänga ett stycke nedåt

smalbenet. Skorna äro egendomligt nog av brunt skinn med överfallande

plös samt bruna skinnremmar.

Järvsö sn. Högtidsdräkt för gift kvinna.

Järfsö socken med sin storslagna natur omtalas ofta såsom en av

Sveriges allra vackraste trakter. Några entusiastiska utländska resenärer
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ha t. o. m. betecknat Järfsö såsom den vackraste plats på jorden samt

liknat en färd på Ljusnan vid en resa efter Rhens och Wesers skönaste

stränder. Järfsö befolkning omtalas även såsom resligt och välbyggt med
ljust hår och blå ögon samt något stolt hållning. Dräkten är dock i trots

av befolkningens burgenhet en av Sveriges allvarligaste folkdräkter.

Den å pl. XLVII återgivna kvinnodräkten gör sig måhända mest be-

märkt genom den stora svarta, egendomligt formade bindmössan av svart

siden med nackrosett samt en av blåelse färgad smal linneremsa runt

ansiktet. Denna för Järfsö typiska huvudbonad torde vara inspirerad av

ett 1500-talsmod.

Den s. k. överdelen är av fint linne (såsom sig bör i Sveriges mest

linproducerande landskap) med hög slät ståndkrage; å de över skuldrorna

nedfallande axelstyckena ett prydligt plattsömsbroderi. Nedanför detta

broderi är en del av ärmvidden samlad i ett sammanträngt rynkparti.

Smala ärmlinningar med uddkant; ovanför ärmlinningen är sex cm. av

ärmens längd på ett rent konstmässigt sätt finrynkad. Kjol och liv sam-

manhänga, livstycket, som häktas ihop, är av fint svart ylle med en

grön yllekant runt hals och bröstringning. Kjolen är av svart fingoff-

rerad vadmal, nedtill förlängd med en röd klädeslist, framvåden slät. För-

kläde av ylle med svart botten samt ränder i rött, grönt och vitt. Nämnda
förkläde tillhör egentligen vinterfestdräkt. Det är särdeles vackert, mjukt,

löst vävt och verkar sammet. Till sommarhögtidsdräkt bäres ett likaledes

långrandigt förkläde, men av linne i mörkblått och vitt; till vanlig sön-

dagskyrkdräkt hör förkläde av blommig kattun. Vid årets allvarligare hög-

tider bäres till kyrkdräkt svart sidenförkläde, vilket även brukas vid per-

sonlig sorg. Halsklädet är av präktigt mjukt siden. Såsom smycke bäres

ett för orten karaktäristiskt förgyllt s. k. bågspänne. Till dräkten hör vi-

dare en kjolväska av svart ylle med påläggsornament av rött och grönt

kläde inkantade med tenntråd, hake och låsbyglar av mässing med gra-

verade ornament samt ägarinnans initialer. Såsom ben- och fotbeklädnad
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röda slätstickade ullstrumpor samt bruna spetsiga lågskor med överfal-

lande plös samt hög insvängd klack. Såsom ytterplagg brukas en lång

tröja av svart kläde, även denna ett för socknen karaktäristiskt plagg.

Ljusdals sn. Gillesdräkt för man.

Den pl. XLVIII återgivna dräkten äger en viss förnäm prägel, som

för övrigt är karaktäristisk för de flesta hälsingska sockendräkter. Bilden

återger en ljusdalspojke redo att gå till gille. Han är svassande fin i blå

klädeströja och blå klädesbyxor. Tröjan bär två rader gula metallknappar

samt två liknande knappar å vardera ärmen. Byxorna äro av vanlig typ

med bred lucka, som knäppes i sidorna samt vid byxgjorden. Knäsprun-

den sammanhållas likaledes med små gula knappar samt ett gult metall-

spänne. Livstycket är av röd vadmal med två rader svarta metallknappar

samt knapphål tränsade med rött ullgarn; rygg- och framstycken av samma

sorts tyg. Nattkappa av linne med hög krage, som är vikt något över

en prydlig broderad sidenhalsduk, lindad två varv om halsen. A huvudet

en för socknen typisk toppluva, stickad av rött ullgarn. Vidare bäras

konststickade strumpor av mörkare och ljusare blått ullgarn. Strumpe-

banden, som lindats två varv om benen, äro konstmässigt flätade av rött,

svart och grönt ullgarn. Lågskor med ovala vita metallspännen,



MOTIV TILL ÖVERSTYCKEN
FÖR DE OLIKA LANDSKAPEN.

Skåne: Klutband, stoppsöm. Ingelstads lid.

Halland: Huva, plattsöm. Förlanda sn.

Bleking: Halslinning till oplöt, plattsöm.

Småland: Förklädesbård, stjälk- och flätsöm. Värend.

Öland: Täpa, opphämtavävnad. Högby sn.

Gotland: Vante, stickning. Tofta sn.

Östergötland: Vadstenaspets, knypplad.

Västergötland: Strumpeband, vävt. Rackeby sn.

Bohuslän: Bindmössa, tambursöm.

Södermanland: Bokkläde, rut- och plattsöm. Vingåkers sn.

Uppland: Bindmössa, tambursöm. Häverö sn.

Närke: Stycke till bindmössa, tyllträdning. Stora Mellösa sn.

Västmanland: Kjolväska, hålsöm och underläggsöm. Västra Färnebo sn.

Värmland: Vante, platt- och stjälksöm. Dalby sn.

Dalarna: Hattband, vävt. Leksands sn.

Hälsingland: Tröja, stickning. Delsbo sn.

10 — Svenska Allmogedräkter.
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PLANSCHER



Ljunits hd.

a, b. Yttertröja.

c, d. Kjol och liv sammanhängande.

e, f. Särk.

g. Bröstlapp.

h, i. Klutalock sedd från sidan och bakifrån.

;. Klut.

k. Klutaband.



PL. I.

k A

FESTDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Ljunits hd, Skåne.

Efter original i Nordiska Museet.



Ingelstads hd.

a, b. Tröja.

c, d. Detaljer av tröjans framstycke.

e. Byxor.

/. Skjortans bröststycke.

g. Detalj av bröstyckets broderi.

h. Detalj av kragbroderiet.

/. Hattklddseln.

j. Mönsterstickad vit strumpa.



PL. II.

/

HÖGTIDSDRÄKT.
Ingelstads hd, Skåne.

Efter original i Nordiska Museet.



Järrestads lid.

a, b. Kjol med sammanhängande liv.

c. Broderi å särkens bröststycken.

d. Förklädesbroderi.

e. Livband.

/. Klutsnibb med tillhörande tofs.

g. Brudlist.

h, i. Tröja.



PL. III.

FESTDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Järrestads hd. Skåne.

Efter original i Nordiska Museet.



Herrestads hd.

a. Skjortkrage.

b. Broderi å skjortkrage.

c. Skjortans ärmlinning med broderi och

knypplad spets.

d. Sölvstötter.

e. /. Undertröja av skinn.

g,h. Tröja av blå vadmal.

/. Broderi å blåtröjans ärm.

j. Broderi å blåtröjans uppslag och krage.

k, 1. Broderi å blåtröjans ryggstycken.

m. Byxor av skinn.

n. Broderiet, längs byxornas sidosömmar.

o. Broderi å byxornas framsida.



PL. IV.

FESTDRÄKT,
Herrestads hd, Skåne.

Efter original i Nordiska Museet.



Veniittcnhögs hel.

a. Bröstspänne.

b. Albueknapp.

c. Sölja.

rf. Snörmalja.

(', /. Livstycke.

g, h. Spedetröja.

i. Mönsterstickning på spedetröjan, detalj

från axeln.



PL V.

FESTDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Vemmenhögs hd, Skåne.

Efter original i Nordiska Museet.



Onsiö hd.

a. Klut.

b. Broderi å kluten.

c. d. Krage med understycke.

e, f. Livstycke.

g. Trillekors av silver.

h. i. Tröja.

j. Broderi å tröjrjggens nedre kant.



PL. VI.

HÖGTIDSDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Onsjö hd, Skåne.

Efter original i Nordiska Museet.



Villands fid.

a. Klutband.

b. Särkens övre del.

c. Broderi å särkens framstycken.

d. Broderi å särkens ärmlinningar

e. f. Livstycke.

g. Bröstlapp.

Silkesbroderi å bröstlappen.

Bröstlappens kantbårder.

Hängsmycke av silver.

Del av halskedjan.

Halsknapp.

J-

k.

1.

in, n. Yttertröja.



PL. VII.

FESTDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Villands hd, Skåne.

Efter original i Nordiska Museet.



Årstads fid.

'^^^M^^T

/

m

a, fr. Livstycke.

^- Ryggstycke till livet.

d, e. Söljor av silver.

f.g.h. Initialerna A. B. D. samt rosbroderi å kluten.

/. Strumpa, blå med röd kil.

/, k. Stickad tröja.

/. Mönsterdetalj av tröjan.

m. Bård vid handleden samt vid tröjans neder-

kant.

n. Bård å tröjans axelstycke.

o. Sölja av silver.



PL. VIII.

'^ Af

HELGDAGSDRÄKT.
Årstads hd, Halland.

Efter original i Nordiska Museet.



Årstads lid.

a, b. Luva, framifrån samt från sidan.

c, d. Väst.

e. Veckfallet å västens högra ryggsida.

/, g. Rock.

h. Veckfallet å rockens högra ryggsida.

/. Byxor.

j. By.xben.



PL. IX.

HELGDAGSDRÄKT.
Årstads hd, Halland.

Efter original i Nordiska Museet.



Medelstads hd.

L'lili![['L^i':^':'"JJJj;!j

a. Ärmlinningens brodyr och spets.

b. Broderimönstret å det över skuldran ned-

fallande axelstycket.

c. Luvetallriken.

d, e. Livstycket.

/, g. Tröjan.

h. Strumpa med infälld kil och broderi.



PLX.

FESTDRÄKT FÖR FLICKA.
Medelstads hd, Blekinge.

Efter original i Nordiska Museet.



östra hd.

rU:-
i^lt^-*^. 1--- -: — . »^ ,'

V«*^-.<»'

a. Halskedja av silver.

b, c. Livstycke.

d, e. Tröja.

/. Törklä.

g. Klutens nackparti.

h. Broderi å överdelens axelstycke.

/. Strumpa med mönsterstickning och broderi.



PL. XI.

HELGDAGSDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Östra hd. Bleking.

Efter original i Nordiska Museet.



Unnaryds sn.



PL XII.

HÖGTIDSDRÄKT.
Unnaryds sn, Västbo hd, Småland.

Efter original i Nordiska Museet.



Unnaryds sn.

a. Överdel.

b. Broderi å överdelens axelstycken.

c. d. Livstycke.

e. Förklädesbård.

/. Undermössa: spranghuva.

g. Hatt.

h, i,j. Halslås, hängsmycke, sölja.

k. Kjolväska.

/, tn. Yttertröja.



PL XIII.

FESTDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Unnaryds sn, Västbo hd, Småland.

Efter original i Nordiska Museet.



Siinnerbo lid.

a. Halslås.

b, c. Hätta framifrån samt från sidan.

d. Pannbindel, pannelin.

e. Kjolväska.

/, g. Livstycke.

h. i. Tröja.



PL XIV.

FESTDRÄKT.
Sunnerbo hd, Småland.

Efter original i Nordiska Museet.



Värend.

a, b. Livstycke.

c. Överdel.

d. Ärmlinning.

e. Sölja av silver.

/. Stomme till klut.

g. Förklädesbroderi.

h. Kappa med r\'gglapp, kåpa och silver-

spännen.



PL. XV.

FESTDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Vårend, Småland.

Efter original i Nordiska Museet.



Oland.

a. Sölja av silver.

b. c. Livstycke.

d. Veckfallet å livstyckets ryggparti.

e, /. Tröja.

g. Broderiet å tröjans framstycken.

h. Överdelens axelstycken.

/. Broderi å kluten.

/ Hömbroderi å halsklädet.



I'L XVI.

HÖGTIDSDRÄKT.
Öland.

Efter original i Nordiska Museet.



Gotland.

a. Sölja.

b. Halslås.

c. Snörnål.

cl. Bindmössa.

e. Broderi å bindmössa.

/. Stycke till bindmössa.

g. KjolvdSka.

h, i. Livstycke.



PL. XVII.

\

C-

V



Skedevi sn.

Kjolrandning: gult, svart, vitt, grönt, kräpp.

högrött och vitt, smultronrött, vitt, svart,

mellanblått, grönt och vitt.

Förklädesrandning: mörkblått, mellanblått,

gult, rött, vitt, rött, gult, mellanblått och

mörkblått.

c. d. Livstycke.

e. f. Tröja.

g. Sölja av silver.

/;. Skospänne.

/. Bindmössa med stycke.



PL XVIII.

/

V

HÖGTIDSDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Skedevi sn, Finspdngaläns hd, Östergötland.

Efter original i Nordiska Museet.



y'dre hd.

a. b. Frack.

c. d. Väst.

e, f. Byxor.

g. Västrandning.



PL. XIX.

HÖGTIDSDRÄKT.
Ydre hd, Östergötland.

Efter original i Nordiska Museet.



Rackeby sn.

a, b. Bindmössa.

c. Skrullhatt med bindmössa som kulle.

d. Skrullhatt helt av halm klädd med hög-

röda ylleband.

e. /. Livstycke.

g. Halskrage.

//, i.j. Broderidetaljer å kragen.

k, 1. Broderidetaljer å överdelens ärmar.

m. Förklddesband.

n. Kjolvdska.

o, p. Tröja.



PL. XX.

HELGDAGSDRÄKT.
Rackeby sn. Kållands hd. Västergötland.

Efter original i Nordiska Museet.



Toarp sn.

a, b. Tröja.

c, d. Livstycke.

e. Kjolbård.

/. g. Skor.

h. Strumpa.

/. Sölja.



PL XXI.

FESTDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Toarp sn. Ås hd, Västergötland.

Efter original i Nordiska Museet.



Toarp sn.

1-rn

a. Nattkappa.

b, c. Väst.

d, e. Rock.

/. Rockryggens mittbroderi.

g. Broderi å rockens r>'ggparti vid markerings-

sömmarna, samma mönster använt å ärmarnas

blindslag.

h. Broderi å ficksiag.

/. Byxor.

j. Skoplös.



PL. XXII.

FESTDRÄKT.
Toarp sn, Ås hd, Västergötland.

Efter orginal i Nordiska Museet.



Inlands Norra hd.

a, b. Bindmössa.

c. d. Överdel.

e, f. Livstycke.

g. Sölja.

h, i. Kappa.

j. Broderi å överdelens ärmlinningar.

k. Broderi å överdelens axelstycken.



PL. XXIII.

HÖGTIDSDRÄKT.
Inlands Norra hd, Bohuslän.

Delvis efter original i Nordiska Museet.



österåkers och Vingåkers sur.

f-i

h.

Tröja.

Livstycke.

Detalj av livstyckets silkesbroderi.

Huvudbonad, Vingåker.

Detalj av huvudbonad, Vingåker.

/. Huvudbonad för fästepiga.

j. Huvudbonad för gift kvinna, Österåker.

k. Brudbälte av förgyllt silver.

/. Bälte av röd saffian med silkesbroderier.

m,n. Förklädets broderier.



PL XXIV.

FESTDRÄKTER.
Österåkers och Vingåkers snr, Oppunda hd, Södermanland.

Efter original i Nordiska Museet.



österåkers sn.

a, b. Väst. /. Byxor.

c, d. Rock. g. Knärem.

e. Veckfallet nedtill å rockens r\-ggstycken.



PL XXV.

HÖGTIDSDRÄKT.
Österåkers sn. Oppunda hd, Södermanland.

Efter original i Nordiska Museet.



Sorunda sn.

' ' ' ,'1,1 » gC<^^..>gU>?43?Og^J^^::^^'^^-^^^

a. Toppluva.

b. Detalj av skjortkragens broderi.

c. d. Väst.

e.f. Rock.

g. Ärmmudd.

h. Byxor med laskad ornerin^

/. Venstra byxbenet.

j. Strumpeband.



PL XXVI.

HÖGTIDSDRÄKT.
Sorunda sn. Sotholms hd, Södermanland.

Efter orisfinal i Nordiska Mu';eet.



Häverö sn.

a, b. Högmössa omlindad med band.

c. Stycke till mössa.

d, e. Livstycke.

/• Ryggstyckenas avslutning.

g. Livstyckets randning, röd botten, den strec-

kade linjen svart, den jämnlöpande grön.

j.k.

1.

Kjolens randning, högröd botten med rän-

der i grönt och mörkrött, svarta strimmor.

Halssmycke.

Överdel.

Kjolväska.

m, n. Tröja.



PL XXVII.

Qg

HELGDAGSDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Häverö sn, Väddö och Häverö skpL, Uppland.

Efter original i Nordiska Museet.



Häverö sn.

a. Nattkappa.

b, c. Väst.

d, e. Tröja.

/. Byxor.

g. Högra byxbenets yttersida.

h, i. Detaljer av byxornas laskade ornering.

j. Strumpeband.



PL XXVIII.

HÖGTIDSDRÄKT.
Häverö sn. Väddö och Häverö skpL, Uppland.

Efter original i Nordiska Museet.



Stora Mellösa sn.

a, b. Rock.

c, d. Väst.

e. Bvxor.

/, g. Detaljer av byxornas laskade ornering.

//. Strumpeband.



PL. XXIX.

HELGDAGSDRÄKT.
Stora Mellösa sn. Askers hd, Närke.

Efter original i Nordiska Museet.



Stora Mel/ösa sn.

a. b. Hatt.

c. Bindmössa och strykband (efter I. W.

Wallander).

d, e. Bindmössa.

/, g. Kjol med sammanhängande liv.

h, i. Tröja.

j. Kjolväska.



Pl. XXX.

VARDAGS- OCH HELGDAGSDRÄKT.
Stora Mellösa sn. Askers hd, Närke.

Delvis efter original i Nordiska Museet.



Fellingsbro sn.

a, b. Livstycke.

c. Byxor med laskad ornerin^

d. Betalj av laskad ornering.

e. f. Långrock.

g. Rockens krage.

h. Del av rockens vänstra framstycke.

/. Rockens ärmslag.



PL XXXI.

HÖGTIDSDRÄKT.
Fellingsbro sn och hd, Västmanland.

Efter original i Nordiska Museet.



Östervallskogs sn.

a. Kjolrandningen : vitt, rött, vitt, blått, vitt, grönt.

b. Broderi i vitt å ärmlinningama.

c. d. Livstycke.

e. Ryggstycke till livet.

f. Hatt.

g. Kjolväskor.

h. Väskhake av järn.

/, j. Smycken av silver.

k. Strumpfot med hällapp.

/,m. Yttertröja.



PL. XXXII.

HÖGTIDSDRÄKT.
Östervallskogs sn, Nordmarks hd, Värmland.

Efter original i Nordiska Museet.



Ny sn.

a. Skjorta.

b, c. Korsstygnsbroderi å skjortans framstjxke,

huvudsakligen i rött. de svagare linjerna

i ljusblått.

d. Broderibårder å skjortans framstycke ut-

förda i vit plattsöm samt korsstygn i rött.

e. Skjortans axelbroderi, korsstygn i rött med

ljusblått i blommomas centrum, mittranden

i stjälksöm, vissa små blommor i plattsöm.

/, g. Livstycke.

fl. Livstyckets pickerade kant.

/, / Rock.

k. Ficklockens pickerade kant å rockens bak-

stycken.

/, m. Detaljer av by.xornas laskade omering.



PL XXXIIl.

SÖNDAGSEFTERMIDDAGSDRÄKT.
A^ sn. Älvdals hd, Värmland.

Efter original i Nordiska Museet.



Ny sn.

a, b. Livstycke.

c, d. Tröja.

e. Broderi i vitt å överdelens framstycken.

f,g. Söljor av silver.

fl, i. Hårnäver.

j. Broderi å sturmpben.



PL XXXIV.

HELGDAGSDRÄKT.
Ny sn. Elvdals hd, Värmland.

Efter original i Nordiska Museet.



Mora sn.

a, b. Kjol med sammanhängande liv.

c, d. Överdel.

e. Halskrage.

/, g. Yttertröja.

h. Hatt för gift kvinna.

/, j. Ytterhatt.

k. Tresnibb för ogift kvinna.

1. Vanligt numera allmänt brukat huvudkläde.

m. Kjolväska.



PL XXXV.

f^

SOMMARHÖGTIDSDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Mora sn, Dalarna.

Delvis efter original i Nordiska Museet.



Mora sn.

a. Flätsöm å mössan.

b. c. Väst.

d. Förskinn.

e. Förskinnets halsrem.

/. Kantbård runt förskinnets bröstringning,

p. Läderbälte.

h. Byxor.

/. Vänstra byxbenet från sidan.

'. Byxbenets svarta knärem med röda ull-

garnsto fsar.

k, 1. Tröja av vit vadmal.



PL. XXXVI.

GILLESDRÄKT.
Mora sn, Dalarna.

Efter original i Nordiska Museet.



Orsa sn.

a, b. Kjol och liv sammanhängande.

c. Detalj av livstycke.

d, e. Yttertröja.

/, g. Halskrage.

fl, i. Flax sedd från sidan och bakifrån.

j. Mönsterdetalj till flaxens broderi.

k, 1. Bältesbeslag av mässing, de genomskurna

partierna med rött underlag.

m, n. Överdel.



PL XXXVII.

SOMMARHÖGTIDSDRÄKT FÖR OGIFT KVINNA.
Orsa sn, Dalarna.

Efter original i Nordiska Museet.



Orsa sn.

,



PL. XXXVIII.

HELGDAGSDRÄKT.
Orsa sn. Dalarna.

Efter original i Nordiska Museet.



Orc sn.

a, b. Livstycke.

c. d. Tröja.

e. Ärmlinning till överdel.

/. Hätta för ogift kvinna.

g. Kjolväska.

h, i. Silversmvcken.

Förklädesrandning: blått och vitt, rött, gult

och grönt, rött, blått och vitt, rött, grönt

och gult, rött, blått och vitt.

Brudpigas hårutstyrsel.

Hårprydnad, "la"



PL. XXXIX.

HÖGTIDSDRÄKTER FÖR GIFT OCH OGIFT KVINNA.
Ore sn, Dalarna.

Efter original i Nordiska Musee*.



Svärdsjö sn.

a, b. Kjol med sammanhängande liv.

c, d. Överdel.

e. Broderad ärmlinning.

/. Kjolväska.

g. Mössa utan stycke, för vardagsbruk.

h, i, Broderad sidenmössa.

j. Broderimönster till mössa.

k. Stycke till mössa.

/, m. Tröja.



PL. XL

HÖGTIDSDRÄKT.
Svärdsjö sn. Dalarna.

Efter original tillhörande Föreningen Handarbetets Vänner.



Leksands sn.

a. b. Väst.

c. Krage, vit med rätlinig plattsöm.

d. Knärem.

e, f. Rock.

g. h. Silkesbroderier å rocken.



PL KU.

HÖGTIDSDRÄKT.
Leksands sn. Dalarna.

Efter original i Nordiska Museet.



Åls

a, b. Livstycke.

c. Vitbroderi å ärmlinning.

d. Vitbroderi å överärmen

e. Hatt med knypplad spets.

/. Silkeshätta.

g. Sölja.

h. Halskläde.

/'. Förklädesband.

J. Livbandet, enbart till prydno.

k, 1. Tröja.



PL XLII.

FESTDRÄKT.
Åls sn, Dalarna.

Efter original i Nordiska Museet.



Näs sn.

a. Toppluva.

ly. Korsstygnsbroderi å nattkappans krage.

r, d. Mönsterstickad halsduk i rött och vitt.

e,f. Väst.

g. Västtygets randning: grönt, blått och vitt,

mörkblått, grönt, rött, mörkblått, grönt,

rött och vitt, grönt, rött o. s. v.

h. Byxor av skinn med laskad ornering.

/. Flätat strumpeband.

j. Broderade ärmuddar.

k. Långrock av vit vadmal.



PL. XLllL

\ m^

s

GILLESDRÄKT.
Sås sn. Dalarna.

Efter orieinal i Nordiska .Museet.



Alalungs sn.

a, b. Livstycke. /. Ärmmudd.

c, d. Tröja. ;. Knärem.

e. Byxor. k, 1. Skor.

f,g,h. Detaljer av byxornas laskade ornering. m. Skospänne.



PL XL/V.

GILLESDRÄKT.
Malungs sn, Dalarna.

Efter original i Nordiska Museet.



Delsbo sn.

a. b. c. Bindmössan.

d. Kjolväska.

e, f. Smycken.

g. Förklädesband.

h, i. Livstycke.

j, k. Överdel.

/. m. Sticktröja.



PL XLV.

HELQDAGSDRÄKT.
Delsbo sn, Hälsingland.

Efter original i Nordiska Museet.



Dcisbo sn.

*|iiii((Mj|iii(
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a. Skjortkrage.

b, c. d. Detaljer av rätlinigt plattsömsbroderi

å skjortkragen.

e, f. Väst.

g. Byxor.

h, i. Långrock.

j. Rockens veckfall.

k. Knärem.



PL XLVI.

HÖGTIDSDRÄKT.
Delsbo sn. Helsingland.

Efter original i Nordiska Museet.



Jiirvsö sn.

a. Broderi å överdelens axelstycken.

b, c. Livstycke.

d. Förklädesband.

e. Kjolväska.

/. Bindmössa.

g. Sölja av silver.

h. Bågspänne av silver.

i,j. Yttertröja.



PL XLVIL

HÖGTIDSDRÄKT FÖR GIFT KVINNA.
Järvsö sn, Hälsingland.

Efter original i Nordiska Museet.



Ljusdals sn.

a. Rödluva.

b, c. Väst.

d. Halsduk.

e. Halsdukens broderi.

/, g. Tröja.

h. Byxor.

/. Stnimpeband.

j. Strumpornas mönsterstickning.



PL XLVIII.

GILLESDRÄKT.
Ljusdals sn, Hälsingland.

Efter original i Nordiska Museet.
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